
 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 

Persson Ingela 
Datum 

2018-08-23 
Diarienummer 

KSN-2018-0828 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Anmälda delegationsbeslut perioden 10 juni - 22 augusti  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden  

10 juni – 22 augusti 2018 till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förteckning (bilaga) över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

perioden 10 juni till och med 22 augusti 2018. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt i föreliggande ärende. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 

 



Ärende Ärende Handling

Ärendenummer Ärendemening Åtgärd/Handling

KSN-2017-3279 JM AB: Försäljning i Rosendal 

etapp 2

Delegationsbeslut rörande avtal om 

lägenhetsarrende, last och lossning

KSN-2017-3340 Tillfälliga nyttjanderätter under 

utbyggnad av Östra Sala backe, 

etapp 2

Delegationsbeslut rörande tillägg till 

nyttjanderättsavtal, Årsta 8:1

KSN-2017-4143 Upphandling av flytt-tjänster Beslut avseende begäran om att få ut 

handlingar

KSN-2018-0003 Ansökningar om medel till 

förebyggande insatser 2018

Beslut om utbetalning av medel för 

säkerhets- och skadeförebyggande 

åtgärder

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut 

om upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 

certifikat 28 juni 2018

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut 

om upplåning 2018

Delegationsbeslut 250 mnkr genom 

certifikat 3 juli 2018

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut 

om upplåning 2018

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 

certifikat 16 augusti 2018

KSN-2018-0571 Beslut om tillförordnad 

stadsdirektör, tillförordnad 

biträdande stadsdirektör, 

tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret 

2018

Beslut om tillförordnad stadsdirektör 

och tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret

KSN-2018-0571 Beslut om tillförordnad 

stadsdirektör, tillförordnad 

biträdande stadsdirektör, 

tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret 

2018

Beslut om tillförordnad stadsdirektör 

under perioden 6 - 12 augusti 2018

KSN-2018-0571 Beslut om tillförordnad 

stadsdirektör, tillförordnad 

biträdande stadsdirektör, 

tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret 

2018

Beslut om tillförordnad stadsdirektör 

under perioden 14 juli - 5 augusti 2018



KSN-2018-0571 Beslut om tillförordnad 

stadsdirektör, tillförordnad 

biträdande stadsdirektör, 

tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret 

2018

Beslut om tillförordnad Bitr. 

stadsdirektör och tillförordnad 

förvaltningsdirektör för 

kommunledningskontoret 2018-07-30 

— 2018-08-12

KSN-2018-0571 Beslut om tillförordnad 

stadsdirektör, tillförordnad 

biträdande stadsdirektör, 

tillförordnad förvaltningsdirektör 

för kommunledningskontoret 

2018

Beslut om tillförordnad Bitr. 

stadsdirektör och tillförordnad 

förvaltningsdirektör för 

kommunledningskontoret 2018-07-14 

— 2018-07-29

KSN-2018-2079 Begäran om att få ut handlingar 

(KSN-2017-3629 

Företagshälsovård)

Beslut om begäran av handlingar

KSN-2018-2245 Rekrytering av VD till Destination 

Uppsala AB

Förhandling enligt MBL 11 § för 

tillsättning av VD på Destination 

Uppsala AB

KSN-2018-2311 Kompletterande utredningar av 

deponier i Stovreta, avrop på 

ramavtal KSN-2015-2444

Delegationsbeslut rörande markteknisk 

undersökning

KSN-2018-2332 Ledningsrättsåtgärd, Fullerö 

21:49, 21:74 m fl

Delegationsbeslut rörande 

ledningsrättsåtgärd

KSN-2018-2514 Förstärkning av ordningsvakter 

perioden 10-19 augusti 2018

Beslutsunderlag gällande förstärkning 

av ordningsvakter under perioden 10-

19 augusti 2018

KSN-2018-2514 Förstärkning av ordningsvakter 

perioden 10-19 augusti 2018

Beslutsunderlag gällande förstärkning 

av ordningsvakter under perioden 10-

19 augusti 2018


