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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 108

Val av ombud t ill årsstämma i Viable Cit ies
2021

KSN-2021-00873

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att utse enhetschef för enheten för klimat och MR, hållbarhetsavdelningen,
kommunledningskontoret till ombud för årsstämma i Viable Cities 2021, samt

2. att instruera enhetschef för enheten för klimat och MR,
hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret att rösta för de val och
beslut som föreslås i föreningsstämmohandlingarna.

Sammanfattning

Uppsala kommun är en av ett åttiotal olika medlemsorganisationer i Viable Cities, en
nationell innovationsplattform med inriktningen att samarbeta för hållbara och
klimatneutrala kommuner 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable
Cities medlemsorganisationer har kallats till årsstämmaför Viable Cities den 15 april
2021. På årsstämman fattas beslut om:

Godkännande av programbeskrivning
Godkännande av årsredovisning
Val av ledamöter till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023
Val av ordförande till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023
Val av ledamöter och ordförande i valberedning för etapp 2 år 2021-2023

Dagordning och handlingar till årsstämman återfinns samt samlat
https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Val av ombud till årsstämma i Viable Cities 
2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse enhetschef för enheten för klimat och MR, hållbarhetsavdelningen, 

kommunledningskontoret till ombud för årsstämma i Viable Cities 2021, samt 
2. att instruera enhetschef för enheten för klimat och MR, 

hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret att rösta för de val och 
beslut som föreslås i föreningsstämmohandlingarna 

Ärendet 

Uppsala kommun är en av ett åttiotal olika medlemsorganisationer i Viable Cities, en 
nationell innovationsplattform med inriktningen att samarbeta för hållbara och 
klimatneutrala kommuner 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable 

Cities medlemsorganisationer har kallats till årsstämma för Viable Cities den 15 april 

2021. På årsstämman fattas beslut om: 

• Godkännande av programbeskrivning  

• Godkännande av årsredovisning 

• Val av ledamöter till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023 

• Val av ordförande till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023 

• Val av ledamöter och ordförande i valberedning för etapp 2 år 2021-2023 

Dagordning och handlingar till årsstämman återfinns samt samlat 
https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021 . 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivs- barn- och 

jämställdhetsperspektiven bedöms inte som relevanta i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2021-00873 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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