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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 25 november 
2013 kl 13.00 för behandling av ärenden enligt 
nedan. 
 
Fråga och interpellationer besvaras efter anmäl-
ningsärendena. Uppsala kommuns pedagogiska 
priser delas ut kl 16.30 . Därefter börjar behandling 
av beslutsärenden. 
 
210. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
211. Anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
212. Valärenden 
213. Delårsbokslut och helårsprognos 2013 för  
 Uppsala kommun 
214. Översyn av ansvarsfördelningen gällande  
 Uppsala kommuns kulturpolitik 
215. Reviderad IVE avseende 2014 
216. Finansrapport avseende perioden 1 januari – 

30 juni 2013 
217. Uppsala Kommun Innebandyallians/Uppsala 

Idrottsförening: Ansökan om kommunal 
borgen 

218. Motion av Johan Lundqvist (MP) om jäm-
ställdhetsanalys av vinterväghållningen 

219. Motioner av Ilona Szatmári Waldau m fl  
 (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsala-

hems regi samt av Erik Pelling och Monica 
Östman (båda S) om att upprätta en bostads-
förmedling i Uppsala 

 
Fråga och interpellationer 
 
220. Fråga av Ilona Szatmári Waldau (V) om  
 genusutbildning vid förskolan (bordlagd KF  
 2013-10-28), besvaras muntligt 
221. Interpellation av Caroline Andersson (S) om  
 ansvar för bristerna i hemtjänsten, svar 
 separat 
 

 
 
222. Interpellation av Caroline Andersson och  
 Agneta Boström (båda S) om vad som görs  
 åt anställdas pressade tidsscheman, svar 
 separat 
223. Interpellation av Robert Damberg (MP) om  
 när Seminariet blir en stadsdelspark 
224. Interpellation av Agneta Boström och Eva  
 Christiernin (båda S) om arvodering av  
 ledsagare, svar separat 
225. Interpellation av Caroline Andersson (S) om  
 missförhållanden på vårdboende, svar 
 separat 
226. Interpellation av Marlene Burwick (S) om  
 ansvar för personer i LSS-boende, svar 
 separat 
227. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om  
 åtgärdsprogram för luftkvalitet, svar 
 separat 
228. Interpellation av Ilona Szatmári Waldau (V)  
 om förebyggande arbete för barn och unga,  
 svar separat 
 
 
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 11 november 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 
 


