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Datum 
2018-01-31 

Diarienummer 
KSN-2017-0521 

Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut perioden 4 dec 2017 - 31 jan 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 4 december 
2017 - 31 januari 2018 till protokollet, bilaga. 

Ärendet 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 4 december 
2017 till och med 31 januari 2018 återfinns i bilaga. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör  Chef kommunledningskontoret 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Ärende Handling Ärende 

KSN-
2017-0001 

Beslut om att avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling Upphandling av persondatorer och tillbehör 

KSN-
2017-0041 

Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
åtgärder gällande Procyon Fritid 
och respekt 

Ansökningar om medel till förebyggande 
insatser 2017 

KSN-
2017-0041 

Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
åtgärder gällande Storvreta 
Innebandyklubb 

Ansökningar om medel till förebyggande 
insatser 2017 

KSN-
2017-0063 

Avslag på ansökan om särskild 
avtalspension Särskild avtalspension 2017 

KSN-
2017-0522 

Anmälda ärenden perioden 12 okt - 
15 nov Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2017 

KSN-
2017-1146 

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 1 december  

Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2017 

KSN-
2017-2313 

Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling 

Upphandling av FKU Banktjänster 2015 
Delområde Banktjänster 

KSN-
2017-2462 

Delegationsbeslut om 
föreningsbidrag för 
integrationsprojektet Mötesplats 
KRIK 

Föreningsbidrag för integrationsprojektet 
Mötesplats KRIK 

KSN-
2017-2496 

Delegationsbeslut om 
föreningsbidrag för 
integrationsprojektet med 
simundervisning för sprintklasser 

Föreningsbidrag för integrationsprojektet 
med simundervisning för sprintklasser 

KSN-
2017-3164 Tilldelningsbeslut

Direktupphandling av utbildning i 
jämställdhetsbudgetering för politiker, 
förvaltnings- och bolagsledning samt 
CEMR-representanter 

KSN-
2017-3253 Beslut om att ta del av handlingar Upphandling av ledarskapsutveckling för

tillit och förtroende 

KSN-
2017-3589 

Lokalt kollektivavtal om avvikelse 
från 15 § ATL om utbyte från rast 
till måltidsuppehåll för 
dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltningen Uppsala 
kommun 

Lokalt kollektivavtal om avvikelse från 15 § 
ATL om utbyte från rast till måltidsuppehåll 
för dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltningen Uppsala kommun 

KSN-
2017-3620 Förhandlingsprotokoll Förhandling med Kommunal och SKL enligt 

MBL 10 och 64 § om ränteskuld 
KSN-
2017-3631 

Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling Begäran om allmän handling 

KSN-
2017-3799 Förhandlingsprotokoll Förhandling med Uppsala LS av SAC om 

löneskuld 

Bilaga



KSN-
2017-4071 

Förhandling om lokalt 
kollektivavtal rörande tjänsteman i 
beredskap (TIB) 

Lokalt kollektivavtal rörande tjänsteman i 
beredskap (TIB) 

KSN-
2017-4079 

Överenskommelse med 
Lärarförbundet om lokalt 
kollektivavtal angående flexibel 
årsarbetstid inom 
vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Överenskommelser om lokalt kollektivavtal 
angående flexibel årsarbetstid inom 
vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen 
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