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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 27 maj 2013 kl 
13.00 för behandling av ärenden enligt nedan. 
 
Frågor och interpellationer besvaras efter even-
tuella anmälningsärenden och senast kl 17.30 bör-
jar behandling av beslutsärenden. 
 
88. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
89. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
90. Valärenden 
91. Förslag till Lokala föreskrifter om allmänna 

försäljningsplatser i Uppsala kommun. 
92. Lokal överenskommelse mellan förenings-

livet och Uppsala kommun 
93. Ändring i placeringsbestämmelser för för-

valtade donationsstiftelser 
94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan 

(båda S) om att göra det lätt att sortera rätt 
(bordlagd KF 2013-04-29) 

95. Motion av Johan Lundqvist (MP) om säkra 
gång- och cykelvägar till skolorna (bordlagd 
KF 2013-04-29) 

96. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att av-
skaffa delade turer inom vård och omsorgen 

97. Motion av Liza Boëthius och Jeannette 
Escanilla (båda V) om att inrätta en tredje-
partsgranskning och brukarrevisioner 

98. Motion av Irene Zetterberg och Erik Pelling 
(båda S) om att åtgärda bullerproblemen vid 
E4:an i Årsta/Slavsta 

 
Frågor 
 
99. Fråga av Maria Gardfjell (MP) om Ung-

domens Hus (bordlagd KF 2013-04-29) 
 besvaras muntligt 
100. Fråga av Loa Mothata (S) om hur många 

som erbjudits heltid i Uppsala kommun 
(bordlagd KF 2013-04-29) besvaras 
muntligt. 

 
Interpellationer 
 
101. Interpellation av Agneta Erikson (S) om 

underentreprenörer vid Uppsala kommuns 
upphandlingar (bordlagd KF 2013-04-29) 

102. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om undervisning i sex och samlevnad (bord-
lagd KF 2013-04-29) 

103. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om bostadsrätter i park (bordlagd KF 2013-
04-29) 

104. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 
som händer med Ungdomens Hus (bordlagd 
KF 2013-04-29) 

105. Interpellation av Erik Pelling och Rahima 
Ortac (båda S) om att det behövs en politisk 
samling för Sävja (bordlagd KF 2013-04-29) 

106. Interpellation av Rahima Ortac (S) om rikt-
linjerna kring försörjningsstödet (bordlagd 
KF 2013-04-29) 

107. Interpellation av Liza Boëthius (V) om situa-
tionen för socialarbetarna inom uppdrags-
nämnderna i Uppsala kommun (bordlagd KF 
2013-04-29) 

108. Interpellation av Erik Pelling (S) om utköp 
platsar i kommunens personalpolitik, svar 
separat 

109. Interpellation av Eva Christiernin och Mar-
lene Burwick (båda S) om hur funktions-
hinderrörelsens möjlighet till delaktighet och 
demokratisk påverkan stärks 

110. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 
samlingsplatser för ungdomar 

111. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
meddelarfrihet i offentligt finansierad verk-
samhet, 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 maj 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 


