
         KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Uppsala kommunfullmäktiges tryck 
2012 
Ser A nr 271-312 
Kallelse 
 
 
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal, 
Vaksala torg 1, måndagen den 26 november 2012.  
Kl 9.00–12.00 besvaras frågor och interpellationer, 
efter eventuella anmälningsärenden.  
Kl 12.00-13.00 lunchpaus.  
Kl 13.00 börjar behandling av beslutsärenden en-
ligt nedan.  
Sammanträdet beräknas avslutas kl 18.00. 
 
271. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
 
272. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
273. Valärenden 
 
274. Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för 

Uppsala kommun och Uppsala kommun-
koncern 

 
275. Åtgärder inom bolagsstrukturen 
 
276. Ansökan om förlängning av kommunal 

borgen avseende AB UTK-hallen 
 
277. Förslag till kommunfullmäktiges samman-

trädestider för 2013 samt tidningar i vilka 
kallelsen ska kungöras, handling separat 

 
278. Motion av Maria Gardfjell (MP) om an-

sökan om Uppsala som millenniekommun 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
279. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 

V) om att bredda bostadskön i Uppsalahems 
regi (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
280. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 

V) om att anlägga ett bad i Stenhagen 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
 
 

281. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att upp-
låta Stadshuset som vallokal för finska val 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
282. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om 

att garantera offentlighetsprincipen och med-
delarfriheten i all skattefinansierad verksam-
het (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
283. Motion av Maria Gardfjell och Eva Adler 

(båda MP) om bostadskö till trygghetsboen-
den (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
284. Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykel-

förmåner för kommunens medarbetare 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
285. Motion av Pavel Gamov (SD) om traditio-

nella skolavslutningar (bordlagd KF 2012-
10-29) 

 
286. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaf-

fa stödet till utländska författare bordlagd KF 
2012-10-29) 

 
287. Motion av Elnaz Alizadeh (S) om att befolk-

ningsgruppen analfabeter ökar i Uppsala 
 
288. Motion av Robert Damberg och Maria Gard-

fjell (båda MP) om att skapa ett grönt stråk 
mellan Funbo och Fjällnora 

 
289. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att barn 

i förskolan måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
 
Frågor 
 
290. Fråga av Ilona Szatmari Waldau (V) om 

åtgärder mot hatbrott (bordlagd KF 2012-10-
29) 

 
291. Fråga av Ilona Szatmari Waldau (V) om 

politikerpensioner (bordlagd KF 2012-10-
29) besvaras muntligt 

 
292. Fråga av Ulrik Wärnsberg (S) om det är 

lämpligt att servera dioxinfisk till barn på 
förskolor i Uppsala(bordlagd KF 2012-10-
29) svar separat 

 
293. Fråga av Ulrik Wärnsberg (S) om kommu-

nen är medlem i Coompanion Uppsala län 
 (bordlagd KF 2012-10-29) svar separat 
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294. Fråga av Caroline Andersson (S) och Johan 
Lundqvist (MP) om arkitekturpolitik (bord-
lagd KF 2012-10-29) besvaras muntligt 

 
295. Fråga av Rickard Malmström (MP) om li-

censjakt på lodjur, svar separat 
 
Interpellationer 
 
296. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 

Uppsalahems renoveringar och hyreshöj-
ningar (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
297. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

behandling av män som utövar våld i nära 
relationer (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
298. Interpellation av Loa Mothata och Erik 

Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan 
värnas (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
299. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid 
Studenternas IP (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
300. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om 

hur vi främjar mångfalden bland friskolorna 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
301. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
302. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om 

hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
303. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 

som görs för basketens framtid i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
304. Interpellation av Edip Akay (V) om hopp-

torn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-
10-29) 

 
305. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 

vad som görs åt hygienbristerna i förskola 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
306. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer (bordlagd KF 2012-10-
29) 

 

307. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 
socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning 
(bordlagd KF 2012-10-29) 

 
308. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 

barnsäkerhet på skolgårdar (bordlagd KF 
2012-10-29) 

 
309. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om fler 

praktikplatser inom offentligt finansierad 
verksamhet (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
310. Interpellation av Kristin Lilieqvist (MP) om 

ungas möjligheter att spela dataspel på 
fritidsgårdar (bordlagd KF 2012-10-29) 

 
311. Interpellation av Elvira Caselunghe (MP) om 

informationshantering med anledning av 
förekomsten av perflourerade alkylsyror i 
Uppsalas dricksvatten, svar separat 

 
312. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 

om detaljplan för bostadsrätter i park, 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 9 november 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 


