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Kallelse 
 
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 30 september 
2013, kl 13.00 för behandling av ärenden enligt 
nedan. 
 
Frågor och interpellationer besvaras efter even-
tuella anmälningsärenden och tidigast kl 15.00 bör-
jar behandling av beslutsärenden. 
 
170. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
171. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
172. Valärenden 
173. Upphävande av fullmäktiges beslut den 10 

december 2012 avseende  
 - ärende Ser A nr 316, ombildande av 

fastighetsbolag och försäljning av fastig-
heter, 

 - ärende Ser A nr 318, ändring av avgifter 
för trygghetslarm, matlådor samt avgift i 
särskilt boende, 

 - ärende Ser A nr 320, medlemskap i 
Kommuninvest ekonomisk förening, 

 samt fatta likalydande beslut i nämnda 
ärenden 

174. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att av-
skaffa delade turer inom vård och omsorgen 
(bordlagd KF 2013-08-26) 

175. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att 
det är dags för en riktig sporthall i Storvreta 
(bordlagd KF 2013-08-26) 

176. Motion av Malena Ranch och Maria Gard-
fjell (båda MP) om ökade kunskaper och 
förebyggande arbete mot hedersvåld (bord-
lagd KF 2013-08-26) 

177. Motion av Maria Gardfjell (MP) om en  
 parklek i Uppsala (bordlagd KF 2013-08-26) 
178. Motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga 

cykelvägar i Uppsala Kommun (bordlagd 
KF 2013-08-26) 

179. Motion av Elvira Caselunghe och Kristin 
Lilieqvist (båda MP) om ökad andel matpro-
ducerande ätbara växter (bordlagd KF 2013-
08-26) 

180. Motion av Pavel Gamov (SD) om stöd för 
den konstnärliga yttrandefriheten (bordlagd 
KF 2013-08-26) 

181. Motion av Robert Damberg (MP) om en 
innerstad för gående och cyklister (bordlagd 
KF 2013-08-26) 

182. Motion av Rickard Malmström (MP) om 
strategi för Grön IT (bordlagd KF 2013-08-
26) 

183. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om 
att kommunen ska satsa på solenergi (bord-
lagd KF 2013-08-26) 

184. Motion av Emma Wallrup (V) om att införa 
Eco-budget för att stärka styrningen av 
kommunens miljöarbete (bordlagd KF 2013-
08-26) 

185. Motion av Frida Johnsson (MP) om att för-
bättra utsläppsstatistiken (bordlagd KF 2013-
08-26) 

186. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta 
ett diskussionsforum på kommunens webb-
plats (bordlagd KF 2013-08-26) 

 
Interpellationer 
 
187. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

meddelarfrihet i offentligt finansierad verk-
samhet (bordlagd KF 2013-08-26) svar 
separat 

188. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om 
socialbidrag ska godkännas som inkomst för 
att få teckna hyreskontrakt (bordlagd KF 
2013-08-26) svar separat 

189. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om poli-
tiska partiers möjlighet till möten i  

 stadshuset, svar separat 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
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Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 16 september 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 


