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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 28 oktober 2013, 
kl 13.00 för behandling av ärenden enligt nedan. 
 
Interpellationer besvaras efter eventuella anmäl-
ningsärenden omedelbart därefter börjar behand-
ling av beslutsärenden. 
 
190. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
191. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
192. Valärenden 
193. Förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun 
194. Överenskommelse om samverkan kring per-

soner med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län - reviderad 2013. 

195. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2014 samt tidningar i vilka kallelsen till 
kommunfullmäktiges sammanträden ska 
kungöras 

196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om 
att kommunen ska satsa på solenergi (bord-
lagd KF 2013-09-30) 

197. Motion av Emma Wallrup (V) om att införa 
Eco-budget för att stärka styrningen av kom-
munens miljöarbete (bordlagd KF 2013-09-
30) 

198. Motion av Frida Johnsson (MP) om att för-
bättra utsläppsstatistiken (bordlagd KF 
2013-09-30) 

199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta 
ett diskussionsforum på kommunens webb-
plats (bordlagd KF 2013-09-30) 

200. Motion av Pavel Gamov (SD) om att av-
bryta detaljplaneringe av ett islamiskt center 
i Stenhagen 

201. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 
V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet 
och lönedumpning 

 
 

 
202. Motion av Marlene Burwick (S) om att ge 

Uppsalas unga en första väg in på arbets-
marknaden 

203. Motion av Johan Lundqvist (MP) om att skyd-
da Hammarskog som friluftsreservat 

204. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att 
omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun 
utvecklas med körkortsbidrag 

205. Motion av Küllike Montgomery (MP) om 
konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala 

206. Motion av Jeannette Escanilla m fl (alla V) 
om barnbilaga och bokslutsbilaga om hur 
barnkonventionen hanteras i Uppsala kom-
mun 

207. Motion av Frida Johnsson (MP) om den 
administrativa bördan i Uppsalas skolor 

 
Interpellationer 
 
208. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om 

ekonomiska nystartszoner 
209. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om 

nedläggningen av SFI-undervisningen vid 
öppna förskolan Kristallen, 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 14 oktober 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 
 


