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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 161 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 162 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 163 

Uppföljning trygghetsvakter 

Anders Fridborg, säkerhetschef, redovisar uppföljning av kommunens införande av trygghetsvakter. 

§ 164 

Medarbetarenkät 

Anna Bittner, 1-1R-direktör, redogör för resultatet av genomförd medarbetarenkät. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 165 

Samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum Uppsala 2018-2020 
KSN-2017-2395 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samarbetsavtal mellan Nyföretagarcentrum Uppsala och Uppsala kommun i ärendets 
bilaga. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Nyföretagarcentrum Uppsala är en viktig organisation i Uppsalas företags- och 
innovationsfrämjande system. Nyföretagarcentrum är en nationell organisation med verksamhet i 200 
kommuner. Stiftelsens syfte är att verka för ett högt, livskraftigt nyföretagande genom att ge aktiv och 
neutral rådgivning för företag i tidiga skeden eller information till personer som går i starta-eget 
tankar. Det nya samarbetsavtalet föreslås löpa 2018-2020 och ett innefatta ett årligt bidrag på 500 000 
kr. De ökade resurserna är motiverade för att kunna utveckla verksamheten inom till exempel 
digitalisering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 166 

Bokslut 2016 för förvaltade donationsstiftelser 
KSN-2017-2587 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga årsredovisningarna för 2016 avseende: 
Arbetarbostadsstiftelsen, Augusta och Per August Petterssons stiftelse, Frans Otto Törnlunds 
stiftelse, Stiftelsen Barnens Dag, Ellen Envalls stiftelse, Katedralskolans stipendiesamstiftelse, 
Sociala samstiftelserna för Barn, Behövande, Äldre, Sjuka och Handikappade, Samstiftelsen för 
skollovskolonier, Hälsovårdsstiftelsen vid Katedralskolan, Alfred och Margareta Norhagens 
stiftelse, Lars Fredrik Ljungströms minnesstiftelse, Stiftelsen Hillevi Rombin Schines 
stipendiefond, Engla Gou&s stiftelse, Grundskolans stipendie-samstiftelse samt 
Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse, till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de stiftelser som förvaltas av 
Uppsala kommun. Stiftelsernas revisor har inkommit en revisionsrapport avseende 2016 för 
stiftelserna. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens stiftelseförvaltning sker på ett 
tillfredsställande sätt och i allt väsentligt i enlighet med stiftelselagen. 
Årsredovisningarna för samtliga stiftelser förvaras på kommunledningskontoret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 167 

Deltagande vid PolitikerDagarna 2017 
KSN-2017-2277 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att två kommunalråd från majoriteten samt två kommunalråd från oppositionen bereds möjlighet att 
delta under PolitikerDagarna 2017. 

Sammanfattning 
PolitikerDagarna är ett ledarskapsforum för förtroendevalda. Det är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, 
få inspiration och kunskap som kan stärka dig i din roll som förtroendevald. PolitikerDagarna 
arrangerades i samband med Kvalitetsmässan för fjärde gången och är numera en given mötesplats för 
förtroendevalda i landets kommuner, landsting och regioner. I samband med Kvalitetsmässan 
arrangeras PolitkerDagama den 14-16 november 2017 i Göteborg. 

Protokollsanteckning 
Anmälda deltagande: Maria Gardfjell (M), Therez Olsson (M), och Jonas Segersam (KD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 augusti 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 168 

Projektdirektiv busstomten 
KSN-2016-1295 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektivet för Busstomten enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna uppstart av projektet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att ärendet återremitteras för att kompletteras med en ekonomisk kalkyl enligt tidigare beslutad 
process för projektdirektiv, 

att fortsatt pröva alternativ placering för skolverksamhet inom området för Kungsängen, samt 

att pröva möjligheten för publikt parkeringsgarage inom ramen för området. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
med fleras yrkanden. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
att starta projektet Busstomten, Kungsängen 24:1, 24:2 och 24:8 samt godkänna projektdirektivet för 
Busstomten. Syftet med projektet är att lösa lokalbehov för grundskola och förskola, inklusive en 
idrottshall, i området, att skapa en attraktiv multifunk-tionell plats i Kungsängen som fungerar för 
skoländamål på dagtid och mötesplats för området på kvällstid, samt att pröva möjligheten att få in 
annan typ av verksamhet inom området, såsom lokaler, kontor och bostäder. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande denna dag mot Fredrik Ahlstedts (M) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 8 augusti 2017. 

914- 
Utdragsbestyrkande 

lp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 169 

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av intern kontroll 
KSN-2017-2280 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Uppsala har granskat Uppsala kommuns interna kontroll 2016. Den 
sammanfattande bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll har förbättrats men 
fortfarande kan utvecklas. Revisionen rekommenderar att: 
• Nämnder och förvaltningar bör stöttas av KS så att arbetet med uppföljning av den interna kontrollen 
blir mer likartat inom hela kommunen, på en ändamålsenlig nivå. 
• Stöttning bör även ske till nämnder och förvaltningar i arbetet med riskanalyser. 
• KS bör tillse att samtliga nämnder i sina planer för uppföljning av intern kontroll inkluderar moment 
inom de obligatoriska områden KS anser motiverade. 
• Nämndernas åtgärdsplaner och åtgärder för att minska antalet och andelen avvikelser i 
stickprovskontrollerna bör följas upp. 
• Nämndledamöters aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll bör säkerställas. 
• Utbildningsinsatser bör genomföras för politiker och tjänstemän. 
• En samordning av nämndernas och bolagens arbete med och uppföljning av intern kontroll borde 
kunna ha positiv effekt i både kommun och bolag. Nämndernas obligatoriska områden torde ha samma 
giltighet i bolagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 

vyk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 170 

Yttrande över betänkandet Samling för skolan — nationell strategi för 
kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) 
KSN-2017-2888 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1 med vid sammanträdet beslutade revideringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag enligt bilaga A § 170. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar på att yttrandet justeras och kompletteras i enlighet med 
följande: 

Sammanfattning 
Att stycket som börjar med "Också förslagen om aktivt [...]" och slutar med" [...]allsidig social 
sammansättning." stryks. 

En statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå (avsnitt 4.1) 
Stryka stycket "Uppdraget för de föreslagna regionala kontoren [...] ny byråkratisk överbyggnad." 
samt stycket "Uppsala kommun vill betona vikten av [...] den statliga tillsynen klargörs." och ersätta 
med: 

Uppsala kommun vill avstyrka att ha en skolmyndighet med närvaro på regionalnivå. Idag har 
skolinspektionen redan ett tillsynsuppdrag och att införa en mellannivå med en regional nivå anser vi 
endast riskerar parallellt arbete och otydlighet 

Kompetensförsörjning (avsnitt 5) 
Stycket "Uppsala kommun stödjer kommissionens bedömning om stärkta inslag av VFU i 
lärarutbildningen [...]" (vilket i sammanfattningen av SOU:n tolkas som mer VFU) ändras till: 
"Uppsala kommun delar uppfattningen att nyutbildade lärare måste vara bättre förberedda för sin 
kommande yrkesutövning, men vill snarare än mer VFU se bättre sådan. Det ställer höga krav på så 
väl lärarutbildningen som mottagande skola och de lokala lärarutbildarnas kompetens." 

Tillägg till avsnittet: 
"Uppsala kommun är av uppfattningen att färre utbildningsorter för ämneslärarutbildningen kan 
bidra till högre kvalitet. En utredning av excellenta centra bör även utreda detta." 

Utdragsbestyrkande 

sv-A 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

9(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

(forts. §170) 

Att lägga till: 
Ett villkorat statsbidrag till huvudmännen (avsnitt 8.2) 
"Vad detta stycke avser ryms redan i den kommunalekonomiska utjämningen. Uppsala kommun anser 
att detta förslag endast bryter ut delen som rör utbildning ur den kommunalekonomiska utjämningen 
och skapar därmed parallella system och avstyrker därför förslaget." 

Stöd och stimulans (avsnitt 9.2.2) 
Att efter andra stycket under avsnitt 92.2 som inleds med "Kommissionen föreslår att det utvecklas ett 
nationellt [...]" lägga till: 
"Även andra evidensbaserade metoder som idag förekommer på olika håll bör föras in i arbetet, 
exempelvis Skolfam". 

Aktivt skolval och minskad segregation (avsnitt 10) 
Stycket "Uppsala kommun tillstyrker att det tillsätts en utredning med uppdrag att se över hur 
närhetsprincipen vid placering på kommunala skolor kan förändras. I en sådan utredning bör, utöver 
möjlighet till lottning, [...j." ändras till: 
"Uppsala kommun ställer sig positivt till att aktivt skolval bör gälla i hela landet men avstyrker 
kommissionens förslag om att närhetsprincipen kan ersättas med lottning. Däremot vill Uppsala 
kommun att en utredning klargör hur närhetsprincipen bör hanteras i förhållande till syskonförtur och 
strävan efter att få till stånd en jämnare fördelning av nyanlända och asylsökande i skolorna." 

Att lägga till: 
Ett sammanhållet uppföljnings- och utvärderingssystem (avsnitt 11.2) 
"Uppsala kommun stödjer kommissionens bedömning om vikten av tydligt och sammanhållet 
uppföljnings- och utvärderingssystem. Resultaten av dessa bör tillgängliggöras på ett samlat och 
enkelt sätt då det är en viktig förutsättning för att kunna göra väl grundade skolval." 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar: 
att stycket under rubriken "Kompetensförsörjning (avsnitt 5)" revideras i enlighet med Fredrik 
Ahlstedts (M) med fleras förslag, samt på följande tillägg under rubriken "Ett sammanhållet 
uppföljnings- och utvärderingssystem (avsnitt 11.2)"; 
"Uppsala kommun stödjer kommissionens bedömning om vikten av tydligt och sammanhållet 
uppföljnings- och utvärderingssystem. Resultaten av dessa bör tillgängliggöras på ett samlat och 
enkelt sätt". 

Därutöver yrkar Caroline Hoffstedts (S) på att föreliggande förslag revideras i enlighet med följande 
lydelse, under rubriken "En statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå (avsnitt 4.1)" ; 
"Uppsala kommun vill avstyrka förslaget om att bilda nya regionala myndighetskontor för att 
stödja och stärka huvudmannen. Att införa en ny mellannivå i den statliga styrningen anser vi 
endast riskerar parallellt arbete och otydlighet. 

Uppsala kommun ser dock positivt på att staten närmar sig skolhuvudmännen kring arbetet 
runt resultatutveckling för att stärka likvärdigheten över hela landet. Ett sådant arbete kan 

Utdragsbestyrkande 

q)-4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

(forts. §170) 

såsom betänkandet föreslår ske genom en resultatdialog mellan stat och kommun men kan 
med fördel genomföras inom befintlig myndighetsstruktur. 

Uppsala kommun vill därutöver betona vikten av att staten inte backar ifrån ett tydligt 
tillsynsuppdrag. Den statliga tillsynen är viktig för enskild elevs rätt. Det är därför angeläget 
att skillnaden mellan nationella resultatdialoger och den statliga tillsynen klargörs." 

Sammanfattning 
Uppsala kommun ställer sig bakom merparten av förslagen i utredningen. Flera av förslagen 
ligger väl i linje med det arbete som pågår i Uppsala och några tillämpas redan. Uppsala 
kommun har valt att kommentera ett urval av förslagen. För att höja skolresultaten och stärka 
likvärdigheten bedömer Uppsala kommun att förslaget om ett nationellt professionsprogram 
är särskilt angeläget. Också förslagen om aktivt skolval och minskad segregation är särskilt 
angelägna. Innan förändringar görs i vissa delar av nuvarande reglering, bör dock lagregleringen 
avseende placering vid skolenhet ses över i sin helhet. Förutsättningarna är då bättre för att skapa 
ett regelverk som skapar balans mellan behov av en skolgång nära bostaden, behov av att 
tillmötesgå vårdnadshavares önskemål och behov av att kunna skapa elevgrupper med allsidig 
social sammansättning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Caroline Hoffstedts (S) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till yttrande mot Fredrik Ahlstedts (M) och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med vid sammanträdet beslutade revideringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 augusti 2017. 

Utdragsbestyrkande 

92-n 
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Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 171 

Yttrande över promemorian Cykelregler 
KSN-2017-2158 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrade till Näringsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har remitterat rubricerade promemoria för yttrande senast 31 augusti 2017. 
I promemorian föreslås följande ändringar: 
— Om särskild försiktighet iakttas får cyklande som fyllt 15 år använda körbanan även om det finns 
en cykelbana under förutsättning att den högsta tillåtna hastigheten på körbanan inte är högre än 
50 kilometer i timmen. 
— En väg eller vägsträcka kan bestämmas vara en cykelgata. Cykelgatan märks ut med ett särskilt 
vägmärke och den högsta tillåtna hastigheten är 30 kilometer i timmen. Motordrivna fordon ska 
anpassa hastigheten till cykeltrafiken och fordon som kör in på en cykelgata har väjningsplikt mot 
fordon som färdas där. Parkering får bara ske på särskilt anordnade parkeringsplatser. 
— En vägmarkering för så kallad cykelbox införs. 
— Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage 
eller en cykelöverfart. 
— En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage. 
— Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen. 
— Förtydligande om att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av 
gång- och cykeltrafik. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbygg-nadsförvaltningens skrivelse den 12 maj 2017. 

1YA 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 172 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om arbetsmiljön 
inom barnomsorgen 
KSN-2016-2649 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2016, att uppdrag ges till utbildningsnämnden: 
- Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla 
förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. 
- Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras. 
- Att i samma syfte minska barngruppernas storlek. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KID) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  ., KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 173 

Motion av Benny Lindholm -(L) om kommunala trygghetsvakter s. 

KSN-2017-1770 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2017. 

Sammanfattning 
Benny Lindholm och Mohamad Hassan (båda L) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, fullmäktige besluta att: 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med polisen, starta ett testprojekt med kommunala 
trygghetsvakter i Uppsala Kommun. 
- Trygghetsvakterna ska arbeta förebyggande och skapa goda kontakter med ungdomar 
och övriga som rör sig i olika stadsdelar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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UPI:203 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 174 

Motion av Stefan Hanna (C) om att göra Fyrishov_till ett friskvårdscenter 
för seniorer 
KSN-2017-2114 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att, förutom 
badverksamheten, för alla invånare och besökare fokusera övriga delar av Fyrishovs verksamhetsytor 
på friskvårdsverksamhet och rehabilitering med särskild inriktning mot äldre. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 juni 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uplitelut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 175 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda delegationsbeslut perioden 7 juni till och med den 23 augusti 2017. 

1. Stadsdirektörens beslut om medarbetares resor samt deltagande i kurser och konferenser utanför 
norden den 22 juni. Beslutet avser resa till Huston samt Toronto 16-24 september för deltagande i 
utbildning. KSN-2017-2684. 

2. Kollektivavtal om ersättning för första insatsperson FIP inom räddningspersonal i beredskap. 
KSN-2017-1871. 

3. Kollektivavtal om ersättning för stationschefer inom räddningspersonal i beredskap. 
KSN-2017-1869. 

4. Kollektivavtal om ersättning för styrkeledare inom räddningspersonal i beredskap. KSN-
2017-1870. 
5. Rapport över nya anställningar i Uppsala kommun perioden juli 2017. 
6. Chefen för kommunledningskontorets beslut om att bevilja ansökan om bidrag till 

kommunledningskontorets kultur- och hälsoförening för verksamhetsåret 2017. 

Utdragsbestyrkande 

7-6 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-08-30 

§ 176 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden perioden 7 juni till och med den 23 augusti 2017. 

1. Finansrapport maj. 
2. Finansrapport juni. 
3. Månadsrapport nämnder juli. 
4. Årsredovisning 2016 för Destination Uppsala AB i likvidation (DUAB). 
5. Resultatprognos per april 2017 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag. 
6. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för Miljöpartiet den 15 augusti. 
7. Protokoll arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda (ERS), 20 maj 2017. 
8. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 30 maj 2017. 
9. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 19 juni 2017. 
10. Protokoll miljömålsrådet den 6 april 2017. 
11. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti. 
12. Protokoll kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service den 24 augusti. 

Justeran es sign Utdragsbestyrkande 
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