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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress,  
Sal B, Vaksala torg 1, måndagen den 24 september 
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. 
 
193. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
 
194. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
195. Valärenden 
 
196. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde   
 
 
197. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om 
 kostpolitiskt program  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                            
 
198. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om  
 lika villkor för alla utförare av skattefi- 
 nansierad pedagogisk verksamhet  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                          
 
199. Motion av Malena Ranch och Maria  
 Gardfjell (båda MP) om att införa pilot- 
 verksamhet av bostad först-modellen  
 mot hemlöshet i Uppsala  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                          
 
200. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och  

Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arki- 
 tekturpolitik för ett Uppsala i tiden  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                          
 
201. Motion av Erik Pelling och Göran Svan- 
 feldt (båda S) om att göra småskalig kom- 
 mersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                          

 
 
 
 
202. Motion av Emma Wallrup (V) om att  
 skicka ut ett informationsblad om kli- 
 matfrågan till hushållen i Uppsala kom- 
 mun (bordlagd KF 2012-08-27)                  
 
203. Motion av Erik Pelling (S) om att in- 
 rätta ett mobilitetskontor för ett hållbart 
 resande i Uppsala  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                           
 
204. Motion av Johan Lundqvist (MP) om  digital  
 cykelkarta med planeringsfunktion  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                           
 
205. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att 

införa rösträtt från 16 år från och med kom-
munvalet 2014  

 (bordlagd KF 2012-08-27)                           
 
206. Motion av Johan Lundqvist och Malena  
 Ranch (båda MP) om behovet av en e-tjänst  
 för information om fysisk miljö och tillgäng- 
 lighet (bordlagd KF 2012-08-27)              
 
207. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl 
 (alla V) om att erbjuda boendealternativ 
 på dövas villkor i teckenspråkig miljö  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                         
 
208. Motion av Malena Ranch (MP) angående  
 översyn av habiliteringsersättningen  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                         
 
209. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling  
 (båda S) om att skapa en social investerings- 
 fond i Uppsala kommun                            
 
210. Motion av Maria Gardfjell (MP) om ansökan  
 om Uppsala som millenniekommun          
 
211. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl 
 (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsala- 
 hems regi                                                    
 
Fråga 
 
212.   Fråga av Maria Gardfjell (MP) om                   
          anläggande av supercykelväg                    
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Interpellationer 
 
213. Interpellation av Marlene Burwick (S) om  
 varför elever tvingas gå i mögelskadade  
 lokaler, svar separat                                 

 
214. Interpellation av Jeannette Escanilla (V)  
 om äldres situation inom äldreomsorgen  
 i Uppsala kommun  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        

 
215. Interpellation av Maria Gardfjell (MP)  
 om riktlinjer för resor i tjänsten  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
216. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
 konkurrensutsättning av träffpunkter för  
 personer med personer med psykiska  
 funktionsnedsättningar  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
217. Interpellation av Daniel Fredriksson (V)  
 om Uppsalahems renoveringar och hyres- 
 höjningar (bordlagd KF 2012-08-27)        
 
218. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
 behandling av män som utövar våld i nära 
 relationer (bordlagd KF 2012-08-27)        
 
219. Interpellation av Loa Mothata och Erik  
 Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan  
 värnas (bordlagd KF 2012-08-27)             
 
220. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om  
 länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid  
 Studenternas IP  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
221. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om  
 hur vi främjar mångfalden bland friskolorna  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
222. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om  
 tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel  
 utanför apotek  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
223. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om  
 hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg 
 (bordlagd KF 2012-08-27)                        
 
 
 
 

 
 
 
224. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad  
 som görs för basketens framtid i Uppsala  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                         
 
225. Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn  
 i Lyssnaängsbadet  
 (bordlagd KF 2012-08-27)                         
 
226. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 

vad som görs åt hygienbristerna i förskolan 
(bordlagd KF 2012-08-27)                         

 
227. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer, svar separat           
 
228. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning,  
 svar separat                                              
 
229. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 

barnsäkerhet på skolgårdar, 
 svar separat                                              
 
230. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om  
 fler praktikplatser inom offentligt finan- 
 sierad verksamhet, 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 10 september 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 


