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Kallelse 
 
Utöver tidigare kungjorda ärenden kommer vid Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 juni 2012 följande ärenden att behandlas: 
 
130.  Motion av Pavel Gamov (SD) om insynsplats i kommunstyrelsen (bordlagd 2012-04-23) 
131.  Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program 
132.  Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för alla utförare av skattefinan- 
 sierad pedagogisk verksamhet 
133.  Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet  
 av bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala 
134.  Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arkitektur- 
 politik för ett Uppsala i tiden 
135.  Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig kommer- 
 siell trädgårdsodling möjlig i Uppsala 
136.  Motion av Emma Wallrup (V) om att skicka ut ett informationsblad om klimatfrågan till  
 hushållen i Uppsala kommun 
137.  Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett mobilitetskontor för ett hållbart resande i  
 Uppsala kommun 
138.  Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion 
 
Frågor och interpellationer 
 
139.  Interpellation av Liza Boëthius (V) om hyressättning i LSS-boenden (bordlagd KF 
 2012-05-28) 
140.  Interpellation av Lisa Skiöld (V) om studievägledningen i Uppsala kommun (bordlagd  
 KF 2012-05-28) 
141.  Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om äldres situation inom äldreomsorgen i  
 Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-05-28) 
142.  Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om riktlinjer för resor i tjänsten (bordlagd KF  
 2012-05-28) 
143. Interpellation av Malena Ranch (MP) om konkurrensutsättning av träffpunkter för  
 personer med personer med psykiska funktionsnedsättningar (bordlagd KF 2012-05-28) 
144.  Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om Uppsalahems renoveringar och hyres- 
 höjningar (bordlagd KF 2012-05-28) 
145.  Interpellation av Malena Ranch (MP) om behandling av män som utövar våld i nära  
 relationer (bordlagd KF 2012-05-28) 
146.  Interpellation av Loa Mothata och Erik Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan värnas  
 (bordlagd KF 2012-05-28) 
147.  Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid  
 Studenternas IP (bordlagd KF 2012-05-28) 
148.  Interpellation av Frida Johnsson (MP) om hur vi främjar mångfalden bland friskolorna  
 (bordlagd KF 2012-05-28) 
149. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om tillsyn av försäljning av receptfria läke- 
 medel utanför apotek (bordlagd KF 2012-05-28) 
  



 
150.  Interpellation av Peter Gustavsson (S) om hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg  
 (bordlagd KF 2012-05-28) 
151.  Interpellation av Erik Pelling (S) om vad som görs för basketens framtid i Uppsala  
 (bordlagd KF 2012-05-28) 
 
152.  Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn i Lyssnaängsbadet, svar separat 
 
153.  Interpellation av Marlene Burwick (S) om vad som görs åt hygienbristerna i förskolan,  
 svar separat 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i Stadshuset, kommunledningskontoret och 
kommuninformationen, stadsbiblioteket samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 4 juni 2012 
 

                                                           
Lars Bäcklund    Astrid Anker 
ordförande    sekreterare 
 
Handlingar till ärendena Ser A nr 130-151 återfinns i kallelsen för kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 maj 2012. 
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