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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 26 augusti 2013, 
kl 13.00.  
 
Frågor och interpellationer besvaras efter even-
tuella anmälningsärenden och tidigast kl 17.00 bör-
jar behandling av beslutsärenden. 
 
138. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
139. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
140. Valärenden 
141. Delårsbokslut och helårsprognos 2013 för 

Uppsala kommun 
142. Översyn av borgensprinciper 
143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet 

i Uppsala AB 
144. Ansökan om förlängning av borgensåta-

gande för Lurbo Ridklubb 
145. Uppsala Innebandyallians/Uppsala Idrotts-

förening: ansökan om kommunal borgen 
146.  Förvärv av 25 procent av aktierna i Innova-

tion Centre AB samt översyn av principer 
för ägande av delägda bolag 

147. Förslag till detaljplan för sydöstra Fullerö, 
handling separat 

148. Uppsala kommuns indelning av valkretsar 
och valdistrikt i Uppsala kommun inför val 
till Europaparlamentet samt till allmänna 
valen 2014 

149. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att av-
skaffa delade turer inom vård och omsorgen 
(bordlagd KF 2013-06-10- -11) 

150. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att 
det är dags för en riktig sporthall i Storvreta 
(bordlagd KF 2013-06-10- -11) 

151. Motion av Malena Ranch och Maria Gard-
fjell (båda MP) om ökade kunskaper och 
förebyggande arbete mot hedersvåld 
(bordlagd KF 2013-06-10- -11) 

 
 
 

 
152. Motion av Maria Gardfjell (MP) om en 

parklek i Uppsala (bordlagd KF 2013-06-10- 
-11) 

153. Motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga 
cykelvägar i Uppsala Kommun (bordlagd KF 
2013-06-10- -11) 

154. Motion av Elvira Caselunghe och Kristin 
Lilieqvist (båda MP) om ökad andel matpro-
ducerande ätbara växter (bordlagd KF 2013-
06-10- -11) 

155. Motion av Pavel Gamov (SD) om stöd för 
den konstnärliga yttrandefriheten 

156. Motion av Robert Damberg (MP) om en 
innerstad för gående och cyklister 

157. Motion av Rickard Malmström (MP) om 
strategi för Grön IT 

158. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om 
att kommunen ska satsa på solenergi 

159. Motion av Emma Wallrup (V) om att införa 
Eco-budget för att stärka styrningen av 
kommunens miljöarbete 

160. Motion av Frida Johnsson (MP) om att för-
bättra utsläppsstatistiken 

161. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta 
ett diskussionsforum på kommunens webb-
plats 

 
Interpellationer 
 
162. Interpellation av Rahima Ortac (S) om rikt-

linjerna kring försörjningsstödet (bordlagd 
KF 2013-06-10- -11) 

163. Interpellation av Eva Christiernin och Mar-
lene Burwick (båda S) om hur funktions-
hindersrörelsens möjlighet till delaktighet 
och demokratisk påverkan stärks (bordlagd 
KF 2013-06-10- -11) 

164. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 
samlingsplatser för ungdomar (bordlagd KF 
2013-06-10- -11) 

165. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
meddelarfrihet i offentligt finansierad verk-
samhet (bordlagd KF 2013-06-10- -11) svar 
separat 

166. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ett 
samlat grepp om de pedagogiska lokalerna, 
(bordlagd KF 2013-06-10- -11)  

167. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om 
skolans arbete med näthat och -mobbning, 
(bordlagd KF 2013-06-10- -11) svar separat 
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168. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om par-

tipolitiska ungdomsförbunds besök i gym-
nasieskolor, (bordlagd KF 2013-06-10- -11) 
svar separat 

169. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om 
socialbidrag ska godkännas som inkomst för 
att få teckna hyreskontrakt, 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 augusti 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 
 


