
Bilaga 13 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 

Arbetsgivarstadga (KF 2014)  

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) och 

tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015) 

Arkitekturpolicy (KF 2016) 

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 (KF 2014) 

Attestreglemente (KF 2016) 

Biblioteksplan (KS 2016)  

Bolagsordningar (KF 2014)  

Borgensprinciper (KF 2014) 

Bostadspolitisk strategi (KF 2010) 

Bredbandsprogram (KS 2018) 

Cykelpolicy (KF 2013) 

Dagvattenprogram (KF 2014) 

Delegationsordning (KF 2018) 

Drogpolitiskt program (KS 2013) 

Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014) 

Energiprogram 2050 (KF 2018) 

Finanspolicy (KF 2018) 

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018) 

Försäkringspolicy (KF 2015) 

Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010) 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013) 

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)  

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018) 

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015) 

Innerstadsstrategi (KF 2016) 

Kulturpolitiskt program (KF 2005) 

Kvalitetspolicy (KF2018) 

Landsbygdsprogram (KF 2017) 

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017) 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 2030 (KS 2017) 

Miljö- och klimatprogram (KF 2014) 

Minoritetspolicy (KF 2011) 

Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013) 

Naturvårdsprogram (KF 2006) 

Näringslivsprogram (KF 2017) 

Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016) 

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)  

Policy för hållbar utveckling (KF 2017) 

Policy för internationellt arbete (KF 2014) 

Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014) 

Policy och riktlinjer för representation (KF 2018) 

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014) 

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015) 

Policy för kommunikation (KF 2017) 

Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018) 

Policy för upphandling och inköp (KF 2018) 

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016) 



 

 

 

Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck (2015) 

Program för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016)  

Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017) 

Renhållningsordning (KF 2014) 

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007) 

Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2017)  

Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014) 

Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016) 

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds 

utveckling (KS 2017) 

Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015) 

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015) 

Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2015) 

Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018) 

Riktlinjer för medborgardialog (KS 2017) 

Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelsers verksamhetsplanering och uppföljning samt interna 

kontroll (KS 2016) 

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun (KS 2016) 

Riktlinjer för riskhantering (KS 2016) 

Riktlinjer för skadeförebyggande arbete (KS 2016) 

Riktlinjer för sociala investeringar (KS 2016) 

Riktlinjer för sponsring (KS 2012) 

Riktlinjer för styrdokument (KS 2015) 

Riktlinjer för stöd till sociala företag (KS 2016) 

Riktlinjer för tillgänglighetsmedel (KS 2015) 

Strategi för besöksnäringen (KF 2014)  

Trafikplan (KF 2006) 

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017) 

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)  

Vattenprogram (KF 2015) 

Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014) 

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller (KF 2013) 

Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005) 

Äldrepolitiskt program (KF 2009) 

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 (KF 2018)  

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 

2013) 

Översiktsplan (KF2016) 

  


