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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 25 mars 2013 kl 
13.00 - frågor och interpellationer besvaras 
efter eventuella anmälningsärenden. Uppsala 
kommuns kvalitetspris delas ut kl 17.30 och där-
efter börjar behandling av beslutsärenden enligt 
nedan. 
 
43. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
44. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
45. Valärenden 
46. Förslag till lokala ordningsföreskrifter 
47. Justering av kommunbidrag och investe- 

ringsramar för etablering av palliativt 
centrum, samt uppfyllande av nya krav 
avseende desinficering på särskilda boen- 
den 

48. Justering av kommunbidrag och inves-
teringsramar för 2013 med anledning av 
bolagisering av verksamhetslokaler 

49. Förslag till ny hamntaxa i Uppsala kommun 
50. Ansökan om kompletterande borgen av-

seende AB UTK-hallen 
51. Omsorg på obekväm arbetstid 
52. Motion av Pavel Gamov (SD) om närvaro-

krav för månadsarvode 
53. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad 

transparens i kommunens organ 
54. Motion av Johan Lundqvist (MP) om bättre 

trafiksäkerhet för Uppsalas cyklister 
55. Motion av Pavel Gamov (SD) om lägre par-

keringsavgifter i Uppsala 
56. Motion av Johan Lundqvist (MP) om att 

tillåta cykeltrafik på Vaksalagatan-Drott-
ninggatan mellan Dragarbrunnsgatan och 
Östra Ågatan 

57. Motion av Johan Lundqvist och Maria 
Gardfjell (båda MP) om att fasa ut livs-
medelsförpackningar med bisfenol A 

 
 

 
Fråga 
 
58. Fråga av Emma Wallrup (V) om extern-

handelsområde vid Gnistarondellen (bord-
lagd KF 2013-02-25) muntligt svar 

 
Interpellationer 
 
59. Interpellation av Robert Damberg (MP) om 

parkeringar i Östra Sala Backe 
60. Interpellation av Huseyin Alpergin(V) om att 

minska lärarnas administrativa börda 
61. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om ut-

bredd skottlossning i Uppsala, svar separat 
62. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om 

kostnader för asylmottagande, svar separat 
63. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om 

aviserade nya besparingar i gymnasiet, svar 
separat 

64. Interpellation av Agneta Erikson (S) om 
underentreprenörer vid Uppsala kommuns 
upphandlingar, svar separat 

65. Interpellation av Trond Svendsen (MP) om 
försörjningsplaneringen av förskole- och 
skollokaler i Uppsala kommun, svar separat 

66. Interpellation av Edip Akay (V) om sommar-
passet på Fyrishov och Gottsundabadet, svar 
separat 

67. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om undervisning i sex och samlevnad, svar 
separat 

68. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om bostadsrätter i park, 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 11 mars 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 


