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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 26 maj 2014 kl 
13.00 för behandling av ärenden enligt nedan.  
 
Fråga och interpellationer besvaras efter 
anmälningsärendena. Behandling av besluts-
ärenden börjar kl 16.00. 
 
72. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
73. Anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
74. Valärenden 
75. Kommunrevisionens tillstyrkan om ansvars-
 frihet för 2013 års verksamhet 
76. Aktualitetsförklaring av översiktsplanen för  
 Uppsala kommun 
77. Omprövning av åtgärdsprogram för luft  
 gällande Uppsala kommun 
78. Ersättningar till förtroendevalda, regler för  
 partistöd och resurser för politiska  
 sekreterare mandatperioden 2015-2018 
79.  Förslag till bestämmelser om  
 omställningsstöd och pension till  
 förtroendevalda (OPF-KL) 
80. Bestämmelser för utdelning av Uppsala  
 kommuns förtjänsttecken m m, handling  
 separat 
81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars- 
 Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i 
 skolan 
82. Motion av Liza Boëthius (V) om att ej införa  
 LOV och ramupphandling av äldreboende  
 och boenden/gruppboenden enligt LSS och  
 SoL 
83. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa  
 personer med funktionsnedsättning i  
 kommunal verksamhet 
 
Fråga 
84. Fråga av Erik Pelling (S) om varför inte  
 torghandel tillåts på söndagar, svar separat 
 

Interpellationer 
85. Interpellation av Ilona Szatmári Waldau (V)  
 om barnens frukost i förskolan (bordlagd KF  
 2014-04-28) 
 
86. Interpellation av Marlene Burwick (S) om  
 vilken granskning av enskilda förskolor som  
 sker (bordlagd KF 2014-04-28) 
 
87. Interpellation av Ilona Szatmári Waldau (V) 

och Erik Pelling (S) om finskspråkiga 
äldreboendet, svar separat 

88. Interpellation av Emma Wallrup (V) om  
 ekologisk och närproducerad mat i skolorna,  
 svar separat 
89. Interpellation av Hilde Klasson (S) om  
 varför förberedelseklasserna togs bort, svar  
 separat 
90. Interpellation av Erik Pelling (S) om det blir  
 någon sporthall i Storvreta, 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 maj 2014 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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