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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 29 april 2013 kl 
13.00 för behandling av ärenden enligt nedan 
 
I ärende Ser A nr 71 Årsbokslut 2012 ingår kom-
munrevisionens rapporter vilka finns att läsa på 
kommunens hemsida. Rapporterna nås genom 
sökvägen 
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommu
nens-organisation/Revision/  
 
68. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
69. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
70. Valärenden 
71. Årsbokslut 2012. 
72. Uppsalahems förvärv av resterande 49 pro- 
 cent av aktierna i Studentstaden AB samt 

försäljning av ca 1000 studentlägenheter 
73. Motion av Johan Lundqvist och Maria Gard-

fjell (båda MP) om att fasa ut livsmedels-
förpackningar med bisfenol A (bordlagd KF 
2012-03-25) 

74. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad 
transparens i kommunens organ (bordlagd 
KF 2013-03-25) 

75. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige 

76. Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) om att 
pröva omvänd planprocess 

77. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan 
(båda S) om att göra det lätt att sortera rätt 

78. Motion av Johan Lundqvist (MP) om säkra 
gång- och cykelvägar till skolorna 

 
Frågor 
 
79. Fråga av Maria Gardfjell (MP) om Ung-

domens Hus (bordlagd KF 2013-03-25) 
  
 

 
80. Fråga av Loa Mothata (S) om hur många 

som erbjudits heltid i Uppsala kommun 
(bordlagd KF 2013-03-25) 

 
Interpellationer 
 
81. Interpellation av Agneta Erikson (S) om 

underentreprenörer vid Uppsala kommuns 
upphandlingar (bordlagd KF 2013-03-25) 

82. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om undervisning i sex och samlevnad (bord-
lagd KF 2013-03-25) 

83. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om bostadsrätter i park (bordlagd KF 2013-
03-25) 

84. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 
som händer med Ungdomens Hus, svar se-
parat 

85. Interpellation av Erik Pelling och Rahima 
Ortac (båda S) om att det behövs en politisk 
samling för Sävja, svar separat 

86. Interpellation av Rahima Ortac (S) om rikt-
linjerna kring försörjningsstödet, svar sepa-
rat 

87. Interpellation av Liza Boëthius (V) om situa-
tionen för socialarbetarna inom uppdrags-
nämnderna i Uppsala kommun, 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 12 april 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 


