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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 10 december 
2012 kl 16.30 – frågor och interpellationer 
besvaras efter eventuella anmälningsärenden 
och senast kl 17.30 börjar behandlingen av 
beslutsärenden – för behandling av ärenden enligt 
nedan. 
 
313. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
 
314. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
315. Valärenden 
 
316. Ombildande av fastighetsbolag och försälj-

ning av fastigheter 
 
317. Budget 2013 för gemensamma nämnder, 

justering av kommunbidrag 2013 avseende 
kommunstyrelsens uppdrag med krisbe-
redskap samt tekniska justeringar inom ra-
men för IVE 2013-2016 

 
318. Ändring av avgifter för trygghetslarm, mat-

lådor och matavgift vid särskilt boende 
 
319. Bildande av gemensam pensionsstiftelse för 

kommunerna och landstinget i Uppsala län 
 
320. Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 

förening 
 
321. Utökning av verksamhetsområdet för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
Uppsala kommun till att omfatta Starbo 

 
322. Finansrapport avseende perioden 1 januari-

30 september 2012 
 
323. Förslag till arvode för kommunstyrelsens ut-

skott för mark- och exploateringsfrågor 
(MEX-utskottet) 

 
 
324. Motion av Maria Gardfjell och Eva Adler 

(båda MP) om bostadskö till trygghetsboen-
den (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
325. Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykel-

förmåner för kommunens medarbetare (bord-
lagd KF 2012-11-26) 

 
326. Motion av Pavel Gamov (SD) om traditio-

nella skolavslutningar (bordlagd KF 2012-
11-26 

 
327. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaf-

fa stödet till utländska författare bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
328. Motion av Elnaz Alizadeh (S) om att befolk-

ningsgruppen analfabeter ökar i Uppsala 
 (bordlagd KF 2012-11-26) 
 
329. Motion av Robert Damberg och Maria Gard-

fjell (båda MP) om att skapa ett grönt stråk 
mellan Funbo och Fjällnora (bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
330. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att barn 

i förskolan måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
 (bordlagd KF 2012-11-26) 
 
331. Motion av Ilona Szatmari Waldau, Kjell 

Haglund (båda V) och Rickard Malmström 
(MP) om möjlighet för ideella föreningar att 
lämna grovavfall 

 
332. Motion av Malena Ranch (MP) om under-

tecknande av den europeiska jämställd-
hetsdeklarationen 

 
Frågor 
 
333. Fråga av Jeannette Escanilla (V) om biblio-

tekets uppsökande verksamhet inom äldre-
omsorgen (bordlagd KF 2012-11-26) besva-
ras muntligt 

 
334. Fråga avJeannette Escanilla (V) om barns 

säkerhet på fritids i Uppsala kommun (bord-
lagd KF 2012-11-26) besvaras muntligt 

 
335. Fråga av Maria Gardfjell (MP) om åtgärder 

för att hjälpa barn som utnyttjas (bordlagd 
KF 2012-11-26) 
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336. Fråga av Stefan Lundkvist (SD) om hur mål-

sättningar i Uppsala kommuns översikts-
plan 2010 tillvaratas (bordlagd KF 2012-11-
26) svar separat 

 
Interpellationer 
 
337. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 

Uppsalahems renoveringar och hyreshöj-
ningar (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
338. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

behandling av män som utövar våld i nära 
relationer (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
339. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
340. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 

som görs för basketens framtid i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
341. Interpellation av Edip Akay (V) om hopp-

torn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-
11-26) 

 
342. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 

vad som görs åt hygienbristerna i förskolan 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
343. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer (bordlagd KF 2012-11-
26) 

 
344. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
345. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 

barnsäkerhet på skolgårdar (bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
346. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om fler 

praktikplatser inom offentligt finansierad 
verksamhet (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
347. Interpellation av Kristin Lilieqvist (MP) om 

ungas möjligheter att spela dataspel på fri-
tidsgårdar (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
 
 
 

 
348. Interpellation av Elvira Caselunghe (MP) om 

informationshantering med anledning av 
förekomsten av perflourerade alkylsyror i 
Uppsalas dricksvatten (bordlagd KF 2012-
11-26) 

 
349. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 

om detaljplan för bostadsrätter i park (bord-
lagd KF 2012-11-26) 

 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 27 november 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 


