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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 29 oktober 2012. 
kl 16.30 – frågor och interpellationer besvaras efter 
eventuella anmälningsärenden och senast kl 17.30 
börjar behandling av beslutsärenden – för besva-
rande avärenden enligt nedan 
 
231. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
 
232. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
233. Valärenden 
 
234. Finansrapport avseende perioden 1 januari – 

30 juni 2012 
 
235. Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Dag 

Hammarskjöldsbiblioteket 
 
236. Försäljning av Grafiskt Utbildningscenter 

till Uppsala Stadshus AB 
 
237. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 

V) om att erbjuda boendealternativ på dövas 
villkor i teckenspråkig miljö (bordlagd KF 
2012-09-24) 

 
238. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett 

mobilitetskontor för ett hållbart resande i 
Uppsala (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
239. Motion av Johan Lundqvist (MP) om  digital 

cykelkarta med planeringsfunktion (bord-
lagd KF 2012-09-24) 

 
240. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att in-

föra rösträtt från 16 år från och med kom-
munvalet 2014 (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
241. 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 2012-09-24) 

 
242. Motion av Malena Ranch (MP) angående 

översyn av habiliteringsersättningen (bord-
lagd KF 2012-09-24) 

 
243. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling 

(båda S) om att skapa en social investerings-
fond i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-
09-24) 

 
244. Motion av Maria Gardfjell (MP) om ansökan 

om Uppsala som millenniekommun (bord-
lagd KF 2012-09-24) 

 
245. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 

V) om att bredda bostadskön i Uppsalahems 
regi (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
246. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla 

V) om att anlägga ett bad i Stenhagen 
 
247. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att upp-

låta stadshuset som vallokal för finska val 
 
248. Motion av Marlene Burwick mfl (alla S) om 

att garantera offentlighetsprincipen och med-
delarfriheten i all skattefinansierad verksam-
het 

 
249. Motion av Maria Gardfjell och Eva Adler 

(båda MP) om bostadskö till trygghetsboen-
den 

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

förmåner för kommunens medarbetare 
 
251. Motion av Pavel Gamov (SD) om traditio-

nella skolavslutningar 
 
252. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaf-

fa stödet till utländska författare 
 
Frågor 
 
253.  Fråga av Pavel Gamov (SD) om Speakers 

Corner på Vaksala Torg (bordlagd KF 2012-
09-24) 

 
254. Fråga av Emma Wallrup (V) om glaskross 

som utsmyckningsmaterial (bordlagd KF 
2012-09-24) 
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Interpellationer 
 
255. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

konkurrensutsättning av träffpunkter för per-
soner med personer med psykiska funk-
tionsnedsättningar (bordlagd KF 2012-09-
24) 

 
256. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 

Uppsalahems renoveringar och hyreshöj-
ningar (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
257. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

behandling av män som utövar våld i nära 
relationer (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
258. Interpellation av Loa Mothata och Erik 

Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan 
värnas (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
259. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid 
Studenternas IP (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
260. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om 

hur vi främjar mångfalden bland friskolorna 
(bordlagd KF 2012-09-24) 

 
261. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-09-24) 

 
262. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om 

hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg 
(bordlagd KF 2012-09-24) 

 
263. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 

som görs för basketens framtid i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-09-24) 

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

torn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-
09-24) 

 
265. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 

vad som görs åt hygienbristerna i förskola 
(bordlagd KF 2012-09-24) 

 
266. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer (bordlagd KF 2012-09-
24 

 
267. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning 
(bordlagd KF 2012-09-24) 

 
 
268. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 

barnsäkerhet på skolgårdar (bordlagd KF 
2012-09-24) 

 
269. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om fler 

praktikplatser inom offentligt finansierad 
verksamhet (bordlagd KF 2012-09-24) 

 svar separat 
 
270. Interpellation av Kristin Lilieqvist (MP) om 

ungas möjligheter att spela dataspel på 
fritidsgårdar, 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 oktober 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 


