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Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden och delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet, samt 

 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 

19 oktober – 20 november 2018 till protokollet, bilaga. 

 

 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 24 augusti t o m 20 november 2018: 

 

1. Inkommen skrivelse ”Friskola i Åkerlänna för barn upp till 12 år”. 

2. Inbjudan ställd till rikspolischefen om dialog med anledning av utvecklingen i 

Uppsala. 

3. Beslut om förordnande av ersättare för notarius publicus. 

4. Protokoll Svenska kommun försäkrings AB, 2018-10-18. 

 

Delegationsbeslut arbetsutskottet 

 

1. Arbetsutskottets beslut om att godkänna Hyresoffert för om- och tillbyggnad av 

stadshuset, KSN-2018-2532. 

2. Arbetsutskottets beslut om att bevilja Ansökan om projektbidrag för VIGSUNDA, 

KSN-2018-2521. 

 

Övriga delegationsbeslut redovisas i bilaga. 

 



Ärendenummer Ärendemening Åtgärd/Handling
KSN-2012-0178 Markanvisningstävling, Östra Sala Backe, 

etapp 1 (överfört från FSN-2011-0067)
Delegationsbeslut rörande ansökan om 
fastighetsreglering

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande hävning av 
avtal Vaksala-Lunda 30:10

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande hävning av 
avtal Vaksala-Lunda 30:10

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande hävning av 
avtal Vaksala-Lunda 30:10

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9

KSN-2016-1008 Rosendals Fastigheter AB: Markanvisning 
och försäljning, Rosendal etapp 2

delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för uppställning

KSN-2016-1622 Trafikutredning av Trafikplats Fullerö Delegationsbeslut rörande 
genomförandeavtal Trafikverket

KSN-2016-1622 Trafikutredning av Trafikplats Fullerö Delegationsbeslut rörande 
genomförandeavtal Trafikverket

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för bodetablering

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för bodetablering

KSN-2017-3286 UP AB/Uppsalahem AB: Försäljning i 
Rosendal etapp 2

Delegationsbeslut rörande avtal om 
nyttjanderätt för tomrör

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018

KSN-2018-3172 Ansökan om bidrag för finansiering av 
grannsamverkanskyltar år 2019-2020

Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 

KSN-2018-3172 Ansökan om bidrag för finansiering av 
grannsamverkanskyltar år 2019-2020

Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 

KSN-2018-3208 Arbetsgivarbeslut avsked Arbetsgivarbeslut om avsked



KSN-2018-3240 Uppsalahem AB: Exploateringsavtal, 
Rackarberget

Delegationsbeslut rörande 
exploateringsavtal Rackarberget

KSN-2018-3305 Begäran om att få ut handingar Beslut i ärende om att få ut handlingar
KSN-2018-3403 Arbetsgivarbeslut Arbetsgivarbeslut om varning
KSN-2018-3476 Begäran om att få ut handling Beslut om begäran om att få ut 
KSN-2018-3476 Begäran om att få ut handling Beslut om begäran om att få ut 
KSN-2018-0003 Ansökningar om medel till förebyggande 

insatser 2018
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 

KSN-2018-3329 Delegationsbeslut portföljansvarig inom el-
handel

Delegationsbeslut portföljansvarig 
inom el-handel

KSN-2018-3329 Delegationsbeslut portföljansvarig inom el-
handel

Delegationsbeslut portföljansvarig 
inom el-handel

KSN-2018-0805 Protokoll från kommunledningskontorets 
samverkansgrupp och skyddskommitté 2018

Protokoll från 
Kommunledningskontorets 
samverkansgrupp tillika 

KSN-2018-3464 Överenskommelse om karriärväxling Delegationsbeslut om 
överenskommelse om karriärväxling


