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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter 
  
 
1. Formalia 
1.1 Ordningsfrågor/upprop 
 
1.2 Utseende av justerare samt tid för justering av protokollet Förslag: 6/9 kl.16.30 
  
1.3 Fastställande av föredragningslista 
 
2. Beslutsärenden 
2.1 Remissvar angående  
 Handlingsplan för extraordinär händelse 2011-2014  Handling  
 
2.2 Remissvar angående  
 Översyn av ansvarsfördelningen och ekonomiska åtaganden mellan  
 Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län inom musik- teater-, 
 konst- och museiverksamhet Handling 
 
2.3 Remissvar angående 
 Handlingsplan för en ledande näringslivskommun Handling  
 
2.4       Remissvar angående  
  Riktlinjer för sponsring Handling 
  
 
   
3. Information/diskussion 
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3.1 Kund 
• Presentation av 
 Uppsala kommuns Barn- och ungdomspolitiska arbete 
 

3.2 Utveckling  
• Uppföljning av affärsområde Gymnasieskola & vuxenutbildning  Handling 

 
3.3        Ekonomi 

• Uppföljning per maj, juni och juli 
  
 
3.4   Medarbetare/ledare 

• Hr-organisation 
 

3.5 Övrig information 
 

• Studiebesök 22/9 
• Scenarioanalys 7/9 och 3/10 
• IVE    

  
 

4. Övrigt 
4.1 Remisser 

• Kommunstyrelsen 
Samråd kring förslag till vindbruksplan för Uppsala kommun   
  

4.2 Anmälningsärenden Anmälan 
   Handl.i pärm 
4.3 Delegationsbeslut Anmälan 
  Handl.i pärm 
4.4 Anmälan till kurser och konferenser  
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 2011-09-01 
 
Beslut, protokollsutdrag och skrivelser i övrigt från Kommunstyrelsen (KS) och 
Kommunfullmäktige (KF) 

1. Kommunstyrelsen, 2011-06-08, § 119 Uppföljning per april med prognos för helåret 2011 för 
Uppsala kommun samt beslut om kompletterande investeringsbudget, KSN-2011-0312. 

2. Kommunfullmäktige 2011-06-13- -14, § 130 beslut angående Inriktning, verksamhet, 
ekonomi 2012-2015 samt fastställande av skattesats för 2012, KSN-2011-0251. 

 
Beslut, protokollsutdrag och skrivelser från uppdragsnämnd 

3.   Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2011-05-19, § 132 Mottagningsenhet för nyanlända 
barn och ungdomar 0-20 år, UAN-2010-0529 beslut att uppdra till Styrelsen för vård och 
bildning att ansvara för mottagningsenheten samt § 138 Ersättningar 2011 för 
introduktionsprogrammen i GY 2011, UAN-2011-0197, beslut att fastställa ersättningarna.  

4.   Nämnden för vuxna med funktionshinder, 2011-05-20. 
5.   Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2011-06-15, § 167Jobb- och utbildningsmässa 

2012,UAN-2011-0252 beslut att uppdra till Styrelserna för vård och bildning och teknik och 
service om att gemensamt med arbetsförmedlingen genomföra en Jobb- och utbildningsmässa 
2012, § 171 Aktualiserad fråga från Mohamad Hassan (FP) angående riktlinjer för 
skolmatskvaliteten inom gymnasieskolan, UAN-2009-0378 beslut att rekommendera alla 
gymnasieskolor i Uppsala kommun att erbjuda näringsriktiga skolmåltider i enlighet med nya 
skollagen § 10, § 173 beslut om Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan årskurs 1 
läsåret 2011/12, UAN-2011-0206, § 174 beslut att utse representanter till programråd,UAN-
2011-0251 samt § 176 nytt beslut om ersättning till mottagningsenhet för nyanlända barn och 
ungdomar 0-20 år, UAN-2010-0529. 

6.    Fastighetsnämnden 2011-06-16, § 121 Katedralskolans renovering, beslut att uppdra till 
fastighetskontoret att avbryta pågående projekt avseende totalrenovering av Katedralskolan 
samt att uppdra åt fastighetskontoret att inleda en förstudie avseende totalrenoveringen, FSN-
2009-0315. 

7.    Nämnden för vuxna med funktionshinder 2011-06-16, § 110 Avtalsuppföljning bostad ned 
särskild service, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-Granelidsvägens 
gruppbostad samt § 111 Avtalsuppföljning bostad ned särskild service, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS-Stenkolsvägens gruppbostad, VFN-2011-0113.31, 
beslut om begäran om att de brister och avvikelser som konstaterades vid uppföljningarna 
åtgärdas. 

 
Beslut, protokollsutdrag och skrivelser i övrigt 

8. Uppsala stadsarkiv, 2011-06-08, KTN-2011-0259,07, beslut om leverans av 
skolhälsovårdsjournaler på papper för elever födda 1987 och 1988, SVB-2011-0890. 

9. Kommunledningskontoret, 2011-08-18, rapport från företagsbesök samt inbjudan till 
uppföljningsmöte, KSN-2011-0458. 

 
Kurser, inbjudningar och dyl. 

10. Kommunrevisionen inbjuder in presidierna i Uppsala kommuns nämnder och styrelser till 
”Nämndsdag” den 23 november, 13.00 – 16.00 på Uppsala Konsert och Kongress. 

 
 


