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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 9 december 2013 
kl 15.00 för behandling av ärenden enligt nedan.  
 
Interpellationer besvaras efter anmälnings-
ärendena. Behandling av beslutsärenden påbörjas 
tidigast kl 17.00. 
 
230. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
231. Anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
232. Valärenden 
233. Finanspolicy för Uppsala kommun 
234. Justering av ägardirektiv och avkastnings-

krav för bolag inom stadshuskoncernen 
235. Motioner av Ilona Szatmári Waldau m fl  
 (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsala-

hems regi samt av Erik Pelling och Monica 
Östman (båda S) om att upprätta en bostads-
förmedling i Uppsala (bordlagd KF 2013-
11-25) 

236. Motion av Marlene Burwick (S) om att 
införa yrkescollege i Uppsala 

237. Motion av Malena Ranch (MP) om 
möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 

238. Motion av Eva Christiernin m fl (alla S) om 
att etablera en kommunal högstadieskola i 
östra Uppsala 

 
Interpellationer 
 
239. Interpellation av Caroline Andersson (S) om  

ansvar för bristerna i hemtjänsten (bordlagd 
KF 2013-11-25)  

240. Interpellation av Robert Damberg (MP) om  
när Seminariet blir en stadsdelspark 
(bordlagd KF 2013-11-25) 

241. Interpellation av Caroline Andersson (S) om  
missförhållanden på vårdboende (bordlagd 
KF 2013-11-25) 
 

242. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om  
åtgärdsprogram för luftkvalitet (bordlagd KF 
2013-11-25), svar separat 

243. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om 
arbetsmiljön för elever på Grafiskt 
utbildningscenter (GUC) och Bolands-
gymnasiet, svar separat 

244. Interpellation av Lars-Håkan Andersson (V) 
om rättvis tillgång till upplyst friskvård. 

245. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
Uppsala kommun följer intentionerna i LSS, 
svar separat 

246. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
kompensation för ökade kostnader för LSS, 
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 28 november 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Per Davidsson 
ordförande  sekreterare 
 
 
 


