
Bilaga 8 Måluppfyllelse av kvarvarande uppdrag och uppdrag som 

beslutats under året 

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare år 

Av 59 kvarvarande uppdrag och riktade satsningar är 32 stycken genomförda vilket är 17 

stycken fler än i augusti. I 18 av uppdragen pågår arbetet enligt plan och av dem är det sju 

som beräknas bli genomförda under 2018. Sju uppdrag pågår inte enligt plan. I augusti gälld 

det endast fyra uppdrag. Två av de kvarvarande uppdragen är stoppade. 

 

 
 

De uppdrag där arbetet är försenat är: 

- Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi 

som ska beslutas under 2016. 

- Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social 

inriktning 2015-2017. 

- Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-

11-23). 

- Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 

2016-11-23). 

- Inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad 

först för att skapa goda förutsättningar för människor att lämna missbruk och 

beroendeproblematik bakom sig. 

- Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas 

behov. 

- En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på 

kvalitetsmätningar, med syftet att underlätta för medborgaren att göra informerade val. 

 

Två av de kvarvarande uppdragen är som sagt stoppade. Det ena handlar om 

kommunstyrelsens arbete med Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att 

kunna ta emot 70 ensamstående personer, KSN-2016-1648 (KS 2016-09-14), där arbetet är 

färdigprojekterat och påbörjat men där arbetsmarknadsnämnden under året meddelat att de 

inte längre har behovet. Inledande förhandling med fastighetsägaren har påbörjats för att 
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komma ur avtalet. Det andra stoppade uppdraget är Att anlägga en större utflyktslekplats i 

varje stadsdel och större tätort i kommunen, där gatu- och samhällsmiljönämnden avstår från 

fortsatt arbete med uppdraget. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som 

uppdraget anger då medel saknats för detta och medel saknas för fortsatt arbete. 

 

Av de uppdrag som fortfarande pågår eller stoppats finns vissa som kan avslutas eftersom de 

inte längre är aktuella eller på grund av att arbetet omhändertas inom andra sammanhang. Det 

handlar om uppdragen:  

- Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden 

Arbetet bedrivs fortsättningsvis inom ramen för nämndmålet Utveckla det strategiska arbetet 

för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030, i kommunstyrelsens verksamhetsplan, 

varför det kvarvarande uppdraget avslutas. 

- Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70 ensamstående 

personer, KSN-2016-1648 (KS 2016-09-14) 

Arbetsmarknadsnämnden har meddelat att den inte längre har behov av lokalen, varför det 

kvarvarande uppdraget avslutas. 

- Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen 

Kommunstyrelsen bedömer att intentionen med uppdraget uppnåtts varför det avslutas. 

- Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt 

utveckling av anslutande område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela 

året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, hastighetsåkning och allmänhetens åkning 

Projektering pågår och byggprocessen är påbörjad. Intentionen med uppdraget har uppnåtts 

och ombyggnaden bedrivs inom ramen för andra sammanhang varför det kvarvarande 

uppdraget avslutas. 

 

Förklaring till färgmarkeringar: 

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är genomfört. 

- Grön färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är påbörjat. 

- Gul färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt 

plan. 

- Röd färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är stoppat 

 

KVARVARANDE UPPDRAG FRÅN TIDIGARE ÅR  

Uppdrag riktade till flera nämnder 

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya 

naturreservat  
Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN 

 

Kommentar: Reservatsbildningen i Örnsätra är färdig. Arbete pågår med naturreservat för Kronparken och Hammarskog vilka går ut på remiss i 

början av 2018 liksom reservatsbildningen av Å-rike Fyris.  

Premier och priser i Uppsala kommun KSN-2016-2192 (KF 2016-12-12)  
Nämnder som har uppdraget: OSN, KS 

 

Kommentar: Ett jämställdhetspris delas ut för första gången 2018. En riktlinje för kvalitetspris antogs av kommunstyrelsen i december 2017 och 

har börjat gälla i och med kommunfullmäktiges beslut om ny kvalitetspolicy. Omsorgsnämnden har tillsammans med äldrenämnden och 

socialnämnden tagit fram en modell för omsorgspris som beslutades i november 2017. 

Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12)  
Nämnder som har uppdraget: AMN, KS 2018 

Kommentar: Riktlinje för stöd till sociala företag är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden har påbörjat arbetet 

med att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan tillsammans med berörda nämnder och i dialog 

med sociala företag och myndigheter. Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2018.  

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020, KSN-2016-0536 (KS 2016-04-06 § 57)  
Nämnder som har uppdraget: KTN, IFN, KS 2018 

Kommentar: Kulturnämnden integrerar uppdraget i arbetet med plan för infrastruktur för kultur och fritid som kommer att tas fram under 2018. 

Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar att det finns ett långsiktigt lokalförsörjningsunderlag som ska styra investeringsbehovet och 

kommunstyrelsen att en lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2016-2020 beslutades i maj.    



Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar  
Nämnder som har uppdraget: GSN, PBN    

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Ett framkomlighetsprojekt för kollektivtrafiken har genomförts. Busskörfält är etablerade läng Vaksalagatan på 

sträckan mellan Vaksala torg och Gränby.   

Uppdrag och riktade satsningar till kommunstyrelsen  

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för 

Storvretabygden och Knutby i samverkan, KSN-2016-0538 (KS 2016-05-25 § 106) 

 

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling 

beslutades av kommunstyrelsen i juni.  

Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun KSN-2014-1327 (KS 2016-11-23) 2019 

Kommentar: Projektdirektiv för Stabby/Flogsta är påbörjat och projektet påbörjas under 2018. Förutsättningarna för utbyggnad med bostäder på 

kommunal mark i Vänge prioriteras mot annat i den övergripande prioriteringen av stora projekt. 

Arbetet med ny översiktsplan, fördjupad översiktsplan för södra staden och innerstadsstrategi som ska beslutas 

under 2016 
2018 

Kommentar: Under 2016 och 2017 har flera olika utredningar och dialoger genomförts. Medborgardialogen i december 2016 fokuserade bland 

annat på de utvecklingsområden som tidigare har pekats ut av förtroendevalda och medborgare i Gottsunda: trygghet, trivsel, attraktionskraft, 

arbetstillfällen och hållbara renoveringsprocesser. Detta har inkluderats i framtaget planprogramsförslag med tillhörande handlingsplan. 

Ambitionen är att detta ska underställas kommunfullmäktige för beslut under 2018. Parallellt med planprogramsarbetet inleds även arbete med 

fokus på sociala perspektiv. 

Implementera jämställdhets- och barnperspektivet i styrdokument och beslutsärenden 2018 

Kommentar: Hållbarhetspolicyn är beslutad av kommunfullmäktige. En vägledning om hur man ska lyfta in hållbarhetsperspektiven lyfts in i den 

kommande guiden för ärendehandläggning i kommunen. I beslutsärenden ska det redogöras för hur hållbarhetsaspekter behandlats i 

beredningsarbetet. Arbetet bedrivs fortsättningsvis inom ramen för nämndmålet Utveckla det strategiska arbetet för hållbar utveckling i enlighet 

med Agenda 2030, i kommunstyrelsens verksamhetsplan, varför det kvarvarande uppdraget avslutas. 

Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala Kommun 

Skolfastigheter AB 
 

Kommentar: Ett ramavtal har tagits fram för att klargöra processen samt beskriva alla projektsteg. Implementering av avtalet är påbörjat för 

verksamheterna. Arbete pågår också med projektmodell och effektanalyser i den ekonomiska modellen.  

Medborgardialoger och konsultstöd inom ramen för Planprogram för Gottsunda med social inriktning 2015-2017. 

Arbetet sker i samarbete med plan- och byggnadsnämnden 
2018 

Kommentar: Under 2016 och 2017 genomfördes flera olika utredningar och dialoger, bland annat med fokus på utvecklingsområden som pekats 

ut av förtroendevalda och medborgare i Gottsunda: trygghet, trivsel, attraktionskraft, arbetstillfällen och hållbara renoveringsprocesser. Resultatet 

har inkluderats i planprogramsförslaget med tillhörande handlingsplan. Ambitionen är att detta ska underställas kommunfullmäktige för beslut 

under 2018. Parallellt med planprogramsarbetet inleds även ett arbete med fokus på sociala perspektiv.  

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 KSN-2015-1920 (KS 2016-

10-19, KF 2016-11-07/08) 

 

Kommentar: Kommunfullmäktige antog i juni kommunstyrelsens förslag om hur kostnaden för projektet Ulleråkers anläggningstillgång ska 

hanteras, samt beslutade om reviderad budget för att invänta effekter som konsekvens av omorganisationen per den 1 januari 2017.  

Rapportering av internkontroll 2016 och internkontrollplan 2017 kommunstyrelsen KSN-2016-2160 (KS 2016-12-

14) 

 

Kommentar: Riskanalys och internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service är framtagen och har återrapporterats till 

kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid utskottets första sammanträde under 2017.  

Revidering av riktlinjer för sociala investeringar KSN-2016-2186 (KS 2016-12-14) 

 

Kommentar: Den finansiella modellen för sociala investeringar är framtagen och inkluderad för beslut i årsredovisningen.  

Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden KSN-2012-0452 (KS 2016-11-23) 2018 

Kommentar: En utredning kring mark- och dagvattenplan för Södra staden pågår. Utredningen genomförs under 2017 och underställs 

kommunfullmäktige för beslut 2018. 

Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70 ensamstående personer, KSN-2016-

1648 (KS 2016-09-14) 
 

Kommentar: Uppdraget är stoppat. Arbetet är färdigprojekterat och påbörjat men under året har arbetsmarknadsnämnden meddelat att de inte 

längre har behovet. Inledande förhandling med fastighetsägaren har påbörjats för att komma ur avtalet.    

Översyn av besittningsrätt inom det kommunala bostadsrättsbeståndet KSN-2016-2315 (KS 2016-11-23)  

Kommentar: Arbetet är försenat. Ett antal avtal, både för de som saknar bistånd och där biståndslängden är mer än 5 år, prövas i hyresnämnden i 

samarbete med socialförvaltningen. 



Stadsbyggnad  

Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden  

Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen  

Kommentar: Nämnden avstår från fortsatt arbete med uppdraget. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger då 

medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken 

Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016.) 

Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden 

kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader 
 

Kommentar: Planerade åtgärder är genomförda. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Riktlinjer och avgift för street food, KSN-2016-2044 (KF 2016-12-12) 

 

Kommentar: Nämnden beslutade i mars 2017 om upplåtelseavgifter för testperioden som innebär att kommunen får kostnadstäckning. 

Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning 

krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation 
 

Kommentar: Planerade åtgärder är genomförda. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Skolor, förskolor och omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och ekonomiskt hållbara 
 

Kommentar: Nämnden har inom ramen för hälsoskydd utövat tillsyn på förskolor med fokus på höga ljudnivåer, temperaturer och luftkvalitet, 

informerat förskolor och skolor med fokus på god städning och ventilation, deltagit i projekt giftfri miljö på förskolor samt utövat tobakstillsyn på 

skolgårdar. Dessutom har nämnden utövat förebyggande hälsoskyddstillsyn på vård- och omsorgslokaler med fokus på höga temperaturer, 

ventilation och fukt. Inom ramen för livsmedelskontroll har nämnden arbetat med allergiprojekt för att öka kunskap och erfarenhet om hur 

allergikost hanteras i skolor och förskolor samt deltagit i projekt giftfri miljö på förskolor genom kontroll av material som kommer i kontakt med 

livsmedel. Inom ramen för tillstånd har nämnden arbetat med tobakstillsyn av högstadie- och gymnasieskolor samt handlare. (Kvarvarande riktad 

satsning från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till plan- och byggnadsnämnden  

Att utarbeta och införa ett uppföljnings- och utvärderingssystem för bostadsbyggande  

Kommentar: Nyckeltalsuppföljning på antal bostäder beviljade i bygglov och detaljplaner har införts som del i månadsuppföljning och 

delårsrapport. Uppföljning av ytor för verksamheter och skolor/förskolor har även införts. Utvärdering av stadsdelarna Industristaden och 

Cementgjuteriet har genomförts. (Kvarvarande uppdrag från Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015.) 

En handlingsplan utifrån översiktsplanen för framtida tillväxtområden  

Kommentar: Förvaltningens programkontor har skapat en långsiktig bild av hur planerade projekt bidrar till att genomföra översiktsplanen. 

Projektportföljen innebär även en prioritering av uppdrag för att få en balanserad produktion av bostäder och arbetsplatser. (Kvarvarande riktad 

satsning från Mål och budget 2016.) 

I en starkt expanderande kommun krävs åtgärder för bland annat den långsiktiga vattenförsörjningen. Föreskrifter för 

vattenskyddsområdet behöver därför förstärkas 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad och delvis klar. Åsstrategin för Uppsalaåsen med fördjupning i Ulleråker har påbörjats och etapp 

1 är klar. Den innehåller riskanalys och åtgärdsförslag. Etapp 2 omfattar markanvändningen på hela Uppsalaåsen och planeras vara klar i början 

av nästa år. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till räddningsnämnden  

Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras  

Kommentar: Uppföljande enkät genomförd med tydligt positivt resultat. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Utbildning och arbete  

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden  

Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, 

arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben 

 

Kommentar: Det finns möjlighet att parallellt till utbildning för svenska för invandrare (SFI) ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig 

vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildningen har utvecklats vidare genom nya avtal, där SFI och yrkeskurser kan kombineras. Ett 

koncept med svenska för yrkesutbildade grupper inom medicin pågår och planer finns att utveckla konceptet till fler yrkesgrupper. (Kvarvarande 

riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer 

utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning 

 



Kommentar: Det pågår en rad olika åtgärder genom långsiktig samverkan som syftar till att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov 

av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom samarbete med de nämnda parterna får individer stöd av 

samverkanskoordinator/stödpersoner. Samverkanskoordinatorernas arbete syftar till att identifiera personer som kan vara i behov av stödperson 

för att inte hamna mellan olika myndigheters ansvar. Nämnden representeras i samverkansprojektet "bättre brukarinflytande" som är en satsning 

för att öka inflytandet för de brukare/klienter som har drabbats av psykisk ohälsa. Nämnden är även involverad i arbetet kring individer 

(ungdomar) som är i behov av arbetsförberedande rehabilitering innan de kan bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet 

 

Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 om nytt program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik. Program och 

handlingsplan är publicerad på kommunens webbplats. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till utbildningsnämnden  

Initiera HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet. 

 

Kommentar: Två satsningar har påbörjats under 2016. Dels genomförs en certifiering på en kommunal grundskola under läsåret 16-17 och dels 

genomförs en bred satsning på skolornas elevhälsoteam. Båda satsningarna har mottagits väl. Att arbeta normkritiskt lyfts fram som en 

framgångsfaktor i arbetet. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016.) 

Minska snedfördelningen vad gäller anställda förskollärare i syfte att alla barn ska ha tillgång till pedagogisk 

verksamhet under ledning av förskollärare varje dag 

 

Kommentar: Omfördelning av förskollärare mellan enheter sker genom motiverande åtgärder. De tjugo förskolor som har lägst antal förskollärare 

per barn prioriteras för särskilda insatser. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016.) 

Ta fram mål för arbetet med att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna 

 

Kommentar: Målet är att öka andelen sökande. Fokus under hösten 2016 var strategiskt arbete i samverkan mellan gymnasieskolor och 

grundskolor – såväl kommunala som fristående. Utifrån en dialog med grundskolan har de årliga grundskolebesöken omvandlats till 

yrkesinformation istället för skolinformation. En serie workshopar har också hållits dels mellan gymnasieskolans och grundskolans rektorer och 

dels med gymnasieskolans och grundskolans studie- och yrkesvägledare. Ett pilotföräldramöte med medverkan från yrkesprogram har hållits på 

Gränbyskolan. En delegation med yrkeslärare besökte Yrkes-VM i Göteborg inför Uppsalas värdskap för Yrkes-SM. Inriktningen är att starta ett 

Yrkes-expo vårterminen 2019 som en fortsättning på Yrkes-SM. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016.) 

Utveckla samarbetet mellan huvudman och rektor för att stärka det pedagogiska ledarskapet utifrån 

läroplansuppdraget 

 

Kommentar: Under hösten 2016 har samtliga rektorer och förskolechefer intervjuats utifrån en frågemall kring hur de arbetar med ledning och 

styrning av sin verksamhet. Resultatet redovisas hösten 2017 och kan användas som underlag för fortsatt utveckling av det pedagogiska 

ledarskapet. Studien sker i ett samarbete med Henrik Jordahl vid Institutet för näringslivsforskning. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 

2016.) 

Vård och omsorg  

Uppdrag till omsorgsnämnden  

Rättsäker och effektiv myndighetsutövning ska fortsätta utvecklas för att kunna ge en god service till medborgare och 

för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen 
 

Kommentar: Införandet av Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) fortgår och kommer att möjliggöra att kvaliteten inom 

myndighetsutövningen höjs. Utredning pågår om införandets tillvägagångssätt. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.)  

Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering för att säkerställa att offentligt finansierade verksamheter använder 

tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda 

 

Kommentar: Omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra uppföljning, utvärdering och utveckling för att säkerställa att offentligt 

finansierade verksamheter använder tilldelade medel på ett korrekt sätt samt att enskilda personer får sina behov tillgodosedda. (Kvarvarande 

riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Vidta åtgärder utifrån genomförd kartläggning under 2015 avseende boendeprocessen, det vill säga hur beslut om 

bostad med särskild service ska erbjudas till enskilda med beslut om insats 
 

Kommentar: För att uppnå en social och ekonomisk hållbarhet gällande boendesituationen för personer med funktionsnedsättning har 

omsorgsnämnden genomfört åtgärder för att förbättra samsyn och förhållningssätt med andra nämnder och fastighetsbolag. Utifrån arbetet med 

hållbart boende har nämnden tagit fram en ny arbetsmodell med fokus på samverkan internt, bland annat genom arenor för boendeplanering, för 

att öka rörligheten inom nämndens boendebestånd och verkställa inom skälig tid. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Vidta åtgärder utifrån genomförd utredning under 2015 avseende vilket stöd som ska erbjudas inom socialpsykiatrin 

med syfte att ge rätt insatser i rätt omfattning till personer med psykiska funktionsnedsättningar 
 

Kommentar: Under hösten 2017 prioriterades att personer inom socialpsykiatri med insatsen boendestöd har stöd så länge de behöver det och på 

rätt nivå. Efter detta påbörjade nämnden ett projekt för utveckling av insatsen boendestöd. Syftet med projektet är att i samverkan mellan utförare 

(egenregi) och myndighet utveckla metoder och arbetssätt för att öka kvaliteten inom socialpsykiatrins boendestöd så att det stämmer väl överens 

med brukarnas behov och präglas av hög brukardelaktighet. Omsorgsnämnden samverkar med socialnämnden, äldrenämnden och Region 

Uppsala för att tydliggöra gränsdragning och för att hitta former för samarbete. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till socialnämnden  



Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i syfte att motverka vräkningar och avhysningar 2018 

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Avdelning Vuxen arbetar med att utveckla metoder och redskap i det 

vräkningsförebyggande arbetet. Samverkan med äldrenämnden då det gäller dessa frågor har genomförts under hösten 2017. En gemensam 

riktlinje har tagits fram. Under våren 2018 kommer samverkansmöte med omsorgsförvaltningen att genomföras. Uppdraget bedöms slutföras 

2018. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer, KSN-2016-0315 (KF 2016-09-05) 2019 

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och arbetet går enligt plan. Program- och handlingsplan är färdiga och implementeringsarbetet är sedan 

nästan ett år tillbaka och socialnämnden har påbörjat ett flertal åtgärder enligt handlingsplanen. Bland annat en kartläggning i skolan, årskurs 9, 

av hedersrelaterat våld och utveckling av våldsförebyggande arbete i samarbete med civilsamhället. I samarbete med KS genomfördes 

frukostseminarier m.fl. åtgärder. Uppdraget är prioriterat för nämnden och bedöms därför slutföras senast 2019. 

Inleda arbetet med att etablera så kallade halvvägshus i kommunen och arbetet med Bostad först för att skapa goda 

förutsättningar för människor att lämna missbruk och beroendeproblematik bakom sig 
2018 

Kommentar: Uppdraget har påbörjats tidigare år, samtliga förberedelser är klara, men det är inte möjligt att starta halvvägshus på grund av att 

lämplig lokal saknas för verksamheten. Lokaltillgången är avgörande för när uppdraget kan verkställas. KS ansvarar för lokaler. Förhoppningen är 

att uppdraget kan slutföras senast 2018. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Under 2016 se över kommunens och nämndens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i syfte att 

förbättra mottagandet 
 

Kommentar: Nämnden har genomfört en omstrukturering av boendekedjan för ökad möjlighet till eget ansvar och självständighet för de ungdomar 

som klarar av det och ett ökat stöd för de som behöver det. Det har bland annat inneburit att fem externa boenden och tre interna HVB har stängt 

under 2017 med plan för stängning av ytterligare fyra HVB under början av 2018. Samtidigt har fyra stödboenden startats med plan för ytterligare 

två-fyra stödboenden under början av 2018. Avtal med alla leverantörer av konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande barn har 

förhandlats om i flera steg. Genomsnittlig dygnskostnad för en placering i konsulentstödd familjehemsvård har gått från 1900 kr/dygn till 1145 

kr/dygn. Nämnden har genomfört en upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande barn för att säkra kvaliteten och 

trygga tillgången på konsulentstödda familjehem. Nämnden har blivit beviljade externa medel för att anställa en deltidsprojektledare inom 

Teaching Recovery Techniques (TRT) för att driva arbetet med det psykosociala stödet framåt. Nämnden har deltagit i Förnyelselabbet vid SKL, 

som verkar som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på 

nationell nivå. Förnyelselabbet har gett ökade kunskaper kring de organisatoriska mellanrummen och glappen som är hindrande i arbetet med 

målgruppen. Det har lett bland annat till ett vidare arbete med tre prioriterade utmaningar: information för förståelse, ökad självkänsla och stärkt 

identitet samt stärkta nätverk som inger stabilitet. Ungdomsrådet för ensamkommande barn och ungdomar fortlöper och med regelbundna träffar. 

Ungdomsrådet har representanter för ensamkommande barn och unga och anställda inom kommunen. Ungdomsrådet ger barnen och 

ungdomarna möjlighet att lyfta synpunkter och idéer och nämnden möjlighet att diskutera och få förslag gällande mottagandet av 

ensamkommande barn och unga. 

Uppdrag till äldrenämnden  

Att se över och eventuellt förnya hjälpmedlen i syfte att säkerställa att de svarar mot brukarnas behov 2017 

Kommentar: Uppdraget är inte påbörjat på grund av oklarheter i ansvarsfördelning och resursbrist. Uppdraget kommer att hanteras och 

rapporteras under 2018 som kvarvarande uppdrag för nämnden. (Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016) 

En fortsatt satsning på rehabiliteringsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser 

 

Kommentar: Uppdraget är färdigt. En översyn av rehabiliteringskedjan avslutades 31/12 2017. Införande av Trygg Hemgång planeras att ersätta 

rehabteamet. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.)  

En fortsatt utveckling av tydlig information och relevanta jämförelsemått baserade på kvalitetsmätningar, med syftet 

att underlätta för medborgaren att göra informerade val 
2018 

Kommentar: Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt under 2018. Översyn och uppdatering av informationsmaterial är klart. När det gäller 

"Hitta och jämför", finns förslag på kvalitetsmått framtaget som ytterligare kommer att bearbetas under 2018 inför webbpublicering. (Kvarvarande 

riktad satsning från Mål och budget 2016.)  

Uppdrag till överförmyndarnämnden  

Fortsätta arbetet med att hitta nya vägar att rekrytera gode män och förvaltare som startades under 2015 
 

Kommentar: Arbetet med rekrytering pågår. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Kultur, idrott och fritid  

Uppdrag till idrotts- och fritidsnämnden  

Ersätt kvicksilverarmatur med LED för energieffektivisering 
 

Kommentar: Arbete med den riktade satsningen pågår. Arbetet med upprustning av elljusspåren fortsätter under 2018. (Kvarvarande riktad 

satsning från Mål och budget 2016.) 

Förstärkning av föreningsstöd till aktiviteter för barn och unga  



Kommentar: Den riktade satsningen är nu genomförd med förändrad princip för stöd till idrott och fritid. Ökade intäkter från markeringsavgiften 

har omfördelats och återförts till föreningar i form av ökat kontantstöd. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Kvalitetshöjning av motionsspår inklusive utvecklad information för förbättrad tillgänglighet till enskilda spår och 

möjligheter att ta sig mellan olika spår  

Kommentar: Den riktade satsningen är färdig. Långsiktig investeringsplan över elljusspåren i kommunen har tagits fram. Utveckla befintliga, 

anlägga nytt spår i bland annat Årsta och sammankoppla befintliga stadsspår. Utöver detta är appen lanserad. (Kvarvarande riktad satsning från 

Mål och budget 2016.)  

Realisera ombyggnad av Studenternas med ny fotbollsarena inom nuvarande område samt utveckling av anslutande 

område till en attraktiv aktivitetsanläggning för användning hela året, inklusive isbanor med huvudinriktning bandy, 

hastighetsåkning och allmänhetens åkning  

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad. Projektering pågår och byggprocessen är påbörjad. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och 

budget 2016.) 

Rusta befintliga anläggningar så de får full funktionalitet 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är genomförd. Arbetet är baserat på målgruppernas olika behov. Anläggningar rustas och inventarier ersätts 

successivt. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Upprustning av Löten 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är färdig. Uppdraget genomförs genom Sportbolaget och byggnationen påbörjas inom kort. (Kvarvarande 

riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Utomhusarena för träning och tävling i friidrott på Gränby sportfält 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är färdig. Arenan har tagits i bruk och invigs till våren. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 

2016.) 

Österängens plan rustas upp för amerikansk fotboll på elitnivå 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad och arbetet pågår. Planering genomförd och arbetet genomförs av Sportbolaget. (Kvarvarande 

riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Uppdrag till kulturnämnden  

Fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum 2018 

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad. Under 2015 utökades konstmuseets utbud med kafé och hörsal. Den verksamheten har 

utvecklats vidare under 2016 och 2017. Utvecklingen av konstmuseet har också präglats av utåtriktade satsningar på ett aktivt bemötande av 

besökare och aktiviteter på andra platser. Bland annat har konstmuseet deltagit i Gottsunda Hiphop-festival och haft ett konst/musik-utbyte med 

Uppsala Konsert & Kongress. Fri entré till museet har också bidragit till att verksamhetens besöksantal ökat. I november 2016 beslutade 

kulturnämnden att genomföra en förstudie för framtida konstverksamhet. Utredningen ska undersöka förutsättningarna för såväl verksamheten i 

sig som dess lokalisering. I maj 2017 upphörde samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet. Kulturnämnden har därför 

tillskjutit extra resurser för att möjliggöra en utökad verksamhet i egen regi under 2017. Förstudien har presenterats och kommer att utgöra 

underlag för framtida vägval. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Handlingsplan för strategiskt förbättringsarbete avseende mottagande av nyanlända och asylsökande, KSN-2016-

0068 (KS 2016-02-10 § 4) 
2018 

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Genomförande av handlingsplanen för mottagande av asylsökande har genomförts enligt plan. Förvaltningen 

har tagit fram, och följt, en handlingsplan för hur kulturnämnden ska erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull fritid. 

Nämnden har utökat fritidsverksamheten för barn och unga under året. Genom särskilda insatser har gruppen ensamkommande asylsökande 

ungdomar fått ta del av kultur och fritidsverksamhet. Nämndens verksamheter i egenregi har utvecklat metoder för att ta emot asylsökande i alla 

åldrar. När det gäller starten av ett kulturcentrum i Gränby så ha dialog har förts med boende och besökare. Utgångspunkten för att skapa ett 

kulturcentrum har varit Gränbyskolan. Planen var att öppna verksamhet till hösten 2017, men bland annat på grund av lokaltillgång som hör 

samman med osäkerhet gällande elevantal i Gränbyskolan har projektet försenats. En utredning har genomförts och en projektledare anställts 

från och med mitten av april. Det finns även en inbyggd verksamhetsmotsättning mellan ett å ena sidan öppet kulturcentrum och å andra sidan en 

skola med behov av trygghet och kontroll över vilka som vistas i lokalerna. Detta har också varit en bidragande orsak till förseningen. Dialog med 

stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning har påbörjats. Trolig start för att öppna upp ett kulturcentrum i befintliga lokaler i 

Gränbyskolan är någon gång under 2018. 

Höja kvaliteten i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med 

brist på öppen fritidsverksamhet 
 

Kommentar: Den riktade satsningen är genomförd. Nämnden har beslutat om en strategisk plan för utveckling av fritidsklubbar för åren 

2017-2021. Som i ett led med arbetet med att ta fram en strategisk plan för fritidsklubbar lade förvaltningen fram förslaget att öppna en ny 

fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis från och med höstterminen 2017. Utöver arbetet ovan har nämndens verksamhet i egenregi, Fritid Uppsala, har 

genomfört ett kontinuerligt utvecklingsarbete. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Tidiga insatser på barn och ungas fria tid 2018 



Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden har utökat öppettiderna inom fritidsverksamheten samt utvecklat olika stöd till 

målgrupperna barn och unga. Verksamheten Allis har startat under perioden. Arbetet med att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i Gränby 

med ett kulturcentrum i Gränbyskolan är påbörjat och en samordnartjänst tillsattes i maj 2017. Kulturnämnden har haft svårt att få tillgång till 

lämpliga lokaler i Gränby men dialog förs med stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för lokalförsörjning. Uppdraget förväntas vara färdigt under 

2018. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

Utveckla kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården 2019 

Kommentar: Den riktade satsningen är påbörjad. Diskussioner om ombyggnation och lokalanpassningar har inletts och dialog förts med olika 

parter som berörs av utvecklingen. En workshop om utvecklingen av kvarteret har genomförts under perioden. Kulturnämnden har ökat stödet till 

Konstnärsklubben för att möjliggöra ett starkare engagemang från föreningen i det gemensamma utvecklingsarbetet. För att kunna genomföra 

satsningen behöver en projektledare tillsättas. Uppdraget förväntas vara färdigt under 2019. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 

2016.) 

Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet och därmed synliggöra kulturevenemang i högre utsträckning  

Kommentar: Efter att BUS-avtalet blev klart under våren 2017 pågår arbetet med kommunikation av offentlig konst på uppsala.se samt byggsidor. 

Information publiceras löpande och följer kommunikationsplanen. Nämnden vidareutvecklar Kubik Uppsala, kommunens webbplats med 

aktiviteter för barn och unga. Nämnden synliggör också aktiviteter för barn och unga under loven genom annonser och trycksaker. Nämnden 

arbetar med att synliggöra och lyfta fram bibliotekets mindre kända sidor. Under perioden har en ny programtidning presenterats. Den har också 

delats ut i vissa utvalda områden, där det finns anledning att anta att kännedomen om bibliotekets utbud är begränsad. Nämnden arbetar med att 

öka informationen lovaktiviteter. Särskilt sommarens aktiviteter och skolavslutningsevenemang. De program som samarbetet mellan Uppsala 

konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress samt Upplandsmuseet har lett till har marknadsförts gemensamt. Reginateater har utvecklat nya 

plattformer för kommunikation i media och deltar som utställare i mässor. Nämndens verksamheter har utvecklat flera poddar och appar som 

bidrar till utvecklad marknadsförning av kultur- och fritidsutbudet. (Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016.) 

  



Uppdrag som lämnats under året 

Uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året följs upp med 

ett tertials eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och 

med uppföljningen per augusti, att uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med 

uppföljningen per helår och att uppdrag som lämnas september-december följs upp från och 

med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas. 

 

Under januari-april fattade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslut om tolv uppdrag 

som därför ska följas upp från och med uppföljningen per augusti. Två av uppdragen är 

genomförda och i två av dem är arbetet inte påbörjat. I övriga uppdrag går arbetet enligt plan. 

Under maj-augusti fattade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslut om sex uppdrag 

som därför ska följas upp från och med uppföljningen per helår. Två av uppdragen är 

genomförda och i övriga uppdrag går arbetet enligt plan. 

 

  

 

Förklaring till färgmarkeringar: 

- Blå färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är genomfört. 

- Grön färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen är påbörjat. 

- Gul färgmarkering betyder att uppdraget/satsningen ännu inte är påbörjat eller att arbetet inte löper på enligt 

plan. 

 

NYA UPPDRAG UNDER 2017 (Januari-April)  

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt 

regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett möte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. En 

projektgrupp har genomfört omvärldsbevakning och tagit fram utredningsstruktur och utredningsmaterial. Kostnadsberäkning av drift och 

underhåll av tre vägföreningar har gjorts. Målet är att förslag utifrån utredningarna ska bli ärende till kommunstyrelsen under 2018. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt 

regelverk för bidrag till vägföreningar 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett möte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. En 

projektgrupp har genomfört omvärldsbevakning och tagit fram utredningsstruktur och utredningsmaterial. Kostnadsberäkning av drift och 

underhåll av tre vägföreningar har gjorts. Målet är att förslag utifrån utredningarna ska bli ärende till kommunstyrelsen under 2018. 
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att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala 

lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap 

i vägföreningar enligt föredragningen 

2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Ett möte har hållits med berörda vägföreningar för att ge information och ta in synpunkter. En 

projektgrupp har genomfört omvärldsbevakning och tagit fram utredningsstruktur och utredningsmaterial. Kostnadsberäkning av drift och 

underhåll av tre vägföreningar har gjorts. Målet är att förslag utifrån utredningarna ska bli ärende till kommunstyrelsen under 2018.  

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar 

och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen 
 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 89 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-

04-05. Beredningen av ärendet genomförs i samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och Fyrishov AB. Tid för 

genomförande kommer att fastställas i samband med genomlysning och beslut om projektportfölj 2018.  

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag på 

verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell 
2017 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Förändrad inriktning av Danmarks-Säby 6:6 för inrättande av bygglogistikcenter (KSN-2017-0053), § 

12 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-08. Ett logistikcenter håller på att inrättas. Verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell har 

tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och avtal tecknats med entreprenör som ska hålla i verksamheten.  

att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av handlingsplanen i enlighet 

med föredragningen 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala 

kommun (KSN-2016-2690), § 34 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. Implementeringen av handlingsplanen pågår enligt plan. 

Flera åtgärder pågår, bland annat pilotutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag riktade till flera nämnder/bolagsstyrelser 

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende 

simkunnighet 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-04-24. Både utbildningsnämnden och Fyrishov rapporterar att arbetet är påbörjat och att det beräknas vara klart 2018. Simkunnighet är ett 

viktigt uppdrag för skolan och ingår i läroplanen och betygskriterierna för årskurs 6. Fyrishov erbjuder simundervisning och bassänger för 

simundervisning och upplever att det råder stora skillnader mellan grundskolornas simundervisning. Styrelsen är därför mycket positiv till att 

tillsammans med utbildningsnämnden skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet. Styrelsen menar att 

simkunnigheten i Uppsalas behöver kartläggas ytterligare. Utbildningsnämnden meddelar att den systematiskt följer upp simkunnigheten inom de 

kommunala grundskolorna och att den i ett första skede i hanteringen av uppdraget tar fram en beskrivning av grundskolans behov av simhallstid 

de närmast kommande åren. 

Uppdrag riktade till kommunstyrelsen 

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för tillämpningen av 

fastställd riktlinje 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Arkivregler för Uppsala kommun (KSN-2016-2175), § 81 vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-03-27. Den fastställda riktlinjen arbetas in i rutiner som tillgängliggörs. De utbildningar som hålls av stadsarkivet omfattar de nya 

arkivreglerna. Inga beslut har behövt tas med anledning av riktlinjen. 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk för kommunen 2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om avkodning av könsprefix vid 

politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning (KSN-2016-2361), § 85 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-27. Arbetet 

är inte påbörjat.  

Uppdrag riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden 

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka för att Gula stigen blir en 

del av Upplandsleden 
2017 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Sofia Spolander (M) om att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden (KSN-2016-

1260), § 51 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Uppdraget är färdigt. Gatu- och samhällsmiljönämnden har kommit överens med 

Upplandsstiftelsen om att Gula stigen ska bli en del av Upplandsleden. Markeringar om detta sätts upp efter vissa arbeten på stigen.  

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i 

samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per 
 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i 

Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Arbetet påbörjas och utförs i samband med ombyggnad av 

gågatan.  

Uppdrag riktade till Uppsala Stadshus AB 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och simanläggning 

utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens simning och bad 
 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-04-24. Förnyelsen av Fyrishovs bad- och simanläggning har ännu inte kommit igång så det finns ännu ingen uppföljning att göra. USAB 

bevakar emellertid frågan gentemot Fyrishov. 

Uppdrag riktade till Fyrishov 



att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning 2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utveckling av bad vid Fyrishov (KSN-2017-1394), § 124 vid kommunfullmäktiges sammanträde 

2017-04-24. Fyrishov rapporterar att arbetet med den kommande entrélösningen pågår.  

 

NYA UPPDRAG UNDER 2017 (Maj-augusti)  

Uppdrag riktade till kommunstyrelsens förvaltningar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring och vision för 

utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen, enligt 

föredragningen 
2018 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala Resecentrum, Uppsala Södra 

och logistikpunkter för järnvägen (KSN-2017-2254), § 145 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-14. Arbetet bedrivs parallellt hos 

Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun och ställer höga krav på samstämmighet för att arbetet ska ge ett bra resultat. 

Avsiktsförklaringen kommer att ge förutsättningarna för det fortsatta arbetet med utvecklingen av området kring resecentrum och utbyggnaden av 

fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med föreningslivet efter 

genomförda dialoger 
2019 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala (KSN-2017-0033), § 96 vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-05-10. Dialog med föreningar pågår inom ramen för revidering av lokal överenskommelse (LÖK). Projekt "en väg in" startar 

upp på nytt i januari 2018. Återkoppling av process ges i samband med beslut om ny LÖK. 

att uppdra till stadsdirektören att för Uppsala kommun, kommunstyrelsens, räkning godkänna förslag till köpeavtal för 

exploatering mellan Uppsala kommun och Grindstugan i Rosendal Ekonomisk förening, under förutsättning att avtalet 

godkänns av bolagen 
2017 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Köpeavtal för exploatering avseende fastigheten Kåbo 65:1 (KSN-2016-1008), § 95 vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Avtalen har tecknats för projektet. Bostäderna är under uppförande på platsen som en del i 

genomförandet av Rosendal etapp 2. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala Skolfastigheter AB, att 

genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 
2021 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), 

§ 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Lokalförsörjningsarbetet sker löpande i samarbete med förvaltningar och bolag (däribland 

Skolfastigheter). Under året har lokalförsörjningen skett med god matchning mot förvaltningarnas behov. Också den kvot som tillskrev kommunen 

från Migrationsverket uppfylldes till fullo, vilket betyder att ett stort antal lägenheter togs fram på mycket kort varsel. En arbetsmodell har tagits 

fram och förankrats under hösten 2017 för att formalisera arbetet med lokalförsörjningsplanerna i respektive förvaltning. Genom bättre planering 

kommer kontrollen på vakansgrader att förstärkas och lokalbehoven kommer därigenom att samordnas med större kostnadskontroll.  Detta gäller 

inte minst de sociala bostäderna. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och återkomma till 

kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning och delegationsordning 
2021 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KSN-2017-1793), 

§ 94 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10. Lokalförsörjningsplanen arbetas fram under hela året med beslut i utbildningsnämnden i 

november/december och sedan i kommunstyrelsen. En avstämning görs i respektive nämnd i juni för att tydliggöra eventuella avvikelser. Sedan 

arbetas en uppdaterad plan fram till varje årsskifte. Avvikelser rapporteras och behandlas löpande i lokalberedningsgrupp för att trygga den 

beslutade lokalförsörjningsplanen. 

Uppdrag riktade till flera nämnder 

att uppdra till berörda nämnder (kommunstyrelsen, kulturnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden) att i 

samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts 
2017 

Kommentar: Beslutspunkten ingick i ärendet Finskt förvaltningsområde 2017 (KSN-2017-1773), § 98 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-

05-10. Uppdraget är färdigt. Kulturnämnden har genomfört en rad aktiviteter, bl.a. sagostunder och barnteater och ett firande på UKK. 

Utbildningsnämnden bedömde vid årets början att det inte fanns behov av ersättning för tomplatser vid Hällby förskola. Detta ändrades under året 

samtidigt som det framkom att medel för modersmålsundervisingen inte skulle tas i anspråk. Äldrenämnden har använt medlen till bl.a. drift av 

finsk träffpunktsverksamhet och en kunskapshöjande insats till biståndshandläggare. 

 


