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Kallelse
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal
B, Vaksala torg 1, måndagen den 10 juni 2013, kl
10.00-22.00 för behandling av ärenden enligt
nedan. Kommunfullmäktige fortsätter sammanträda tisdagen den 11 juni kl 10.00.
112. Val av justerare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
113. Eventuella anmälningsärenden
Beslutsärenden
114. Valärenden
115. IVE: Inriktning-Verksamhet-Ekonomi
2014-2017, samt fastställande av skattesats
för 2014
116. Ändring av bolagsordningen för Studentstaden AB
117. Förslag till samarbetsavtal mellan Uppsala
Arena 2010 AB (Arenabolaget) och Uppsala
kommun om genomförande av projekt avseende uppförande av inomhusarena för
idrott samt andra verksamheter och evenemang i Uppsala, handling separat
118. Ändring av bolagsordningar i Uppsala
Kommuns Fastighets AB:s dotterbolag
119. Finansrapport avseende perioden 1 januari31 mars 2013
120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom
om investeringsmedel för uppförande av en
biogasanläggning
121. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen
(bordlagd KF 2013-05-27)
122. Motion av Ulrik Wärnsberg m fl (alla S) om
att uppmärksamma Uppsalas fredspristagare
123. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om att stötta
framväxten av sociala kooperativ genom aktivt medlemskap i Coompanion Uppsala län
124. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att
det är dags för en riktig sporthall i Storvreta
125. Motion av Emma Wallrup (V) om att kartlägga ekosystemtjänsterna i Uppsala kommun

126. Motion av Caroline Andersson m fl (alla S)
om att säkerställa äldres tillgång till böcker
och folkbildning
127. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om ökade kunskaper och
förebyggande arbete mot hedersvåld
128. Motion av Maria Gardfjell (MP) om en
parklek i Uppsala
129. Motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga
cykelvägar i Uppsala Kommun
130. Motion av Elvira Caselunghe och Kristin
Lilieqvist (båda MP) om ökad andel matproducerande ätbara växter
Interpellationer
131. Interpellation av Rahima Ortac (S) om riktlinjerna kring försörjningsstödet (bordlagd
KF 2013-05-27)
132. Interpellation av Eva Christiernin och Marlene Burwick (båda S) om hur funktionshindersrörelsens möjlighet till delaktighet
och demokratisk påverkan stärks (bordlagd
KF 2013-05-27)
133. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om
samlingsplatser för ungdomar (bordlagd KF
2013-05-27)
134. Interpellation av Malena Ranch (MP) om
meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet (bordlagd KF 2013-05-27), svar
separat
135. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ett
samlat grepp om de pedagogiska lokalerna,
svar separat
136. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om
skolans arbete med näthat och -mobbning,
svar separat
137. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om partipolitiska ungdomsförbunds besök i gymnasieskolor, svar separat
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Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i
Stadshuset, kommunledningskontoret och kommuninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, samt på uppsala.se
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i
TV Uppsala och på uppsala.se
Uppsala den 28 maj 2013
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