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Uppsala kommunfullmäktiges tryck 2011
Ser A nr 140–162

KAllelSe

Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, 
Sal B, Vaksala torg 1, måndagen den 31 ok-
tober 2011, kl 16.30 – frågor och interpella-
tioner besvaras efter eventuella anmälningsä-
renden och senast kl 17.30 börjar behandling 
av beslutsärenden – för behandling av ärenden 
enligt nedan

140.  Val av justerare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet

141.  Eventuella anmälningsärenden

Beslutsärenden

142.  Valärenden
143.  Miljö- och hälsoskyddsnämndens timav-

gift för tillsyn och kontroll samt taxa för 
Uppsala kommuns offentliga kontroll av 
livsmedel 239

144.  Motion av Rickard Malmström (MP) om 
att skydda lodjuren i Uppsalas naturre-
servat (bordlagd KF 2011-09-26) 250

145.  Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl 
(alla V) om förbättringar för nyanlända 
barn och ungdomar (bordlagd KF 2011-
09-26) 252

146.  Motion av Maria Gardfjell (MP) om 
bättre återvinning i Uppsala (bordlagd 
KF 2011-09-26) 255

147.  Motion av Maria Gardfjell och Alf 
Karlsson (båda MP) om handlingsplan 
för förbättrad internkontroll i Uppsala 
kommun (bordlagd KF 2011-09-26) 

  257
148.  Motion av Pavel Gamov och Stefan Sö-

der (båda SD) om förbud mot tiggeri
  262
149.  Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om 

klimatsmart och hälsofrämjande mat 
som grundalternativ 264

150.  Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl 
(alla V) om att mildra tillämpningen av 
socialtjänstlagen för arbetsoförmögna 
utförsäkrade som söker socialbidrag

  267
151.  Motion av Lena Hartwig (S) om ett ökat 

valdeltagande, stärkt medborgarinflytan-
de och ett vitaliserat kommunfullmäk-
tige 270

152.  Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att 
möjliggöra för uppsalaborna att lämna 
medborgarförslag samt motion av Pavel 
Gamov och Stefan Söder (båda SD) om 
medborgarförslag 276

153.  Motion av Clemens Lilliesköld m fl (alla 
V) om att inte upphandla från företag ba-
serade i ”Skatteparadis” 281

Frågor och interpellationer

154.  Fråga av Johan Lundqvist (MP) om 
höjda busspriser och fördubblingsmålet, 
svaret separat 283

155.  Fråga av Caroline Andersson (S) om 
hemlagad mat för äldre personer med 
hemvårdsinsatser, svaret separat 283

156.  Interpellation av Stefan Lundkvist (SD) 
om historieundervisningen i Uppsala 
kommuns skolor (bordlagd KF 2011-09-
26) 284

157.  Interpellation av Robert Damberg (MP) 
om Seminarieparken (bordlagd KF 
2011-09-26) 286

158.  Interpellation av Erik Pelling (S) om när 
Sävja får sitt utlovade kulturcentrum 
(bordlagd KF 2011-09-26) 287

159.  Interpellation av Jeannette Escanilla (V) 
om arbetsmiljön inom äldreomsorgen, 
svaret separat 288

160.  Interpellation av Ilona Szatmari Waldau 
(V) om biståndsbedömning i Uppsala 
kommun, svaret separat 289

161.  Interpellation av Malena Ranch (MP) 
om HBT-certifiering, svaret separat 

  290
162.  Interpellation av Caroline Andersson (S) 

om hur hemvårdsutförarna inom äldre-
vården säkras, svaret separat 291
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Handlingarna till sammanträdet finns tillgäng-
liga i Stadshuset, kommunledningskontoret 
och kommuninformationen, stadsbiblioteket 
samt på uppsala.se

Kommunfullmäktiges sammanträde direkt-
sänds i TV Uppsala och på uppsala.se

Uppsala den 17 oktober 2011

lars Bäcklund/Astrid Anker




