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Kallelse 
 
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
A, Vaksala torg 1, måndagen den 27 augusti 2012, 
kl 16.30 – frågor och interpellationer besvaras efter 
eventuella anmälningsärenden och senast kl 17.30 
börjar behandling av beslutsärende - för behand-
ling av ärenden enligt nedan.  
 
154. Val av justerare och bestämmande av tid för 
justering av protokollet 
 
155. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
156. Valärenden 
 
157.  IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i 
Uppsala kommun samt revidering av anvisningar 
för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun (bordlagt 
KF 2012-06-11-12) 
 
158. Justering av 2012 års budget, samt del-
årsbokslut april 2012 med helårsprognos för 
Uppsala kommun 
 
159. Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Jälla 
Egendom 
 
160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde 
 
161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala 
kommun 
 
162. Motion av Carl Lindberg m fl (alla S) om 
bättre styrning för hållbar utveckling (bordlagd KF 
2012-06-11-12) 
 
163. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling 
(båda S) om att det är dags för en handlingsplan 
mot den växande barnfattigdomen i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
 

164. Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka 
makten över arbetstiden (bordlagd KF 2012-06-
11-12) 
 
165. Motion av Pavel Gamov (SD) om in-
synsplats i kommunstyrelsen (bordlagd KF 2012-
06-11-12) 
 
166. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kost-
politiskt program (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
167. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika 
villkor för alla utförare av skattefinansierad peda-
gogisk verksamhet (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
168. Motion av Malena Ranch och Maria Gard-
fjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av 
bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
169. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och 
Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arkitek-
turpolitik för ett Uppsala i tiden (bordlagd KF 
2012-06-11-12) 
 
170. Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt 
(båda S) om att göra småskalig kommersiell träd-
gårdsodling möjlig i Uppsala (bordlagd KF 2012-
06-11-12) 
 
171. Motion av Emma Wallrup (V) om att skicka 
ut ett informationsblad om klimatfrågan till 
hushållen i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-
06-11-12) 
 
172. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett 
mobilitetskontor för ett hållbart resande i  Upp-
sala (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
173. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital 
cykelkarta med planeringsfunktion (bordlagd KF 
2012-06-11-12) 
 
174. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att in-
föra rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 
2014 
 
175. Motion av Johan Lundqvist och Malena 
Ranch (båda MP) om behovet av en e-tjänst för 
information om fysisk miljö och tillgänglighet 
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176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 
V) om att erbjuda boendealternativ på dövas 
villkor i teckenspråkig miljö 
 
177. Motion av Malena Ranch (MP) angående 
översyn av habiliteringsersättningen 
 
Frågor och interpellationer 
 
178. Interpellation av Liza Boëthius (V) om 
hyressättning i LSS-boenden (bordlagd KF 2012-
06-11-12) 
 
179. Interpellation av Lisa Skiöld (V) om 
studievägledningen i Uppsala kommun (bordlagd 
KF 2012-06-11-12) 
 
180. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om 
äldres situation inom äldreomsorgen i Uppsala 
kommun (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
181. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om 
riktlinjer för resor i (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
182. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
konkurrensutsättning av träffpunkter för personer 
med personer med psykiska funktionsnedsättningar 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
183. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 
Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
184. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
behandling av män som utövar våld i nära rela-
tioner (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
185. Interpellation av Loa Mothata och Erik Pel-
ling (båda S) om hur Sunnerstastugan värnas 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
186. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 
länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Stu-
denternas IP (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
187. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om hur 
vi främjar mångfalden bland friskolorna (bordlagd 
KF 2012-06-11-12) 
 
188. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 

189. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om 
hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
190. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 
som görs för basketens framtid i Uppsala  
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
191. Interpellation av Edip Akay (V) om hopp-
torn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-06-
11-12) 
 
192. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 
vad som görs åt hygienbristerna i förskolan 
(bordlagd KF 2012-06-11-12) 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga 
i Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket samt på 
uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 13 augusti 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 
 
 


