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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 31 mars 2014 kl 
13.00 för behandling av ärenden enligt nedan.  
 
Interpellationer besvaras efter anmälningsärende-
na. Behandling av beslutsärenden börjar kl 15.00. 
 
32. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
33. Anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
34. Valärenden 
35. Studenternas, ny arena för fotboll och bandy 
36. Policy för internationellt arbete 
37. Detaljplan för planskild korsning mellan S:t  
 Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun 
38. Detaljplan för planskild korsning mellan S:t  
 Persgatan och järnvägen, Uppsala kommun 
39. Genomförandeavtal – Uppsala norra infart,  
 delen planskildheter S:t Persgatan och S:t  
 Olofsgatan 
40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i  
 Uppsala AB 
41. Ändring av kommunens borgensprinciper 
42. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 

behandlats av fullmäktige 
43. Motion av Malena Ranch m fl (alla MP) och 

Eva Christiernin m fl (alla S) om partner-
skap med idéburna organisationer 

44. Motion av Emma Wallrup (V) om att inrätta 
en saluhall för närproducerat i Uppsala 

45. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om 
ökad insamling av matavfall 

46. Motion av Liza Boëthius och Ilona Szatmári  
Waldau (båda V) om att starta en verksam-
het för hemlösa, samt motion av Ilona Szat-
mári Waldau och Liza Boëthius (V) om att 
det är dags att ta hemlöshetsproblematiken 
på allvar (bordlagda KF 2014-02-24) 

47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad 
 anställning för långtidsarbetslösa (bordlagd  
 KF 2014-02-24) 
 

 
48. Motion av Johan Lundqvist (MP) om att  

Uppsala behöver fotgängarprogram (bord-
lagd KF 2014-02-24) 

49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upp-
häva nedsläckning av gatubelysning i Upp-
sala kommun bordlagd (KF 2014-02-24) 

50. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om so-
cialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
boende 

 
Interpellationer 
51. Interpellation av Erik Pelling (S) om att ta 

ansvar för 4H-gårdarnas framtid, svar  
 separat 
52. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om 

vilka åtgärder som avses för att öka valdel-
tagandet, svar separat 

53. Interpellation av Rickard Malmström (MP)  
 om jämställd idrott och fritid, svar separat 
54. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om  
 besparingar i gymnasieskolan, svar separat 
55. Interpellation av Marlene Burwick och Eva  
 Christiernin (båda S) om sanktionsavgifter  
 för ej verkställda beslut om boende enligt  
 LSS, svar separat 
56. Interpellation av Erik Pelling och Loa Mot-

hata (båda S) om rätt till heltid för kommu-
nens anställda, svar separat 

57. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om  
 Uppsalahem AB och kvotlägenheter, 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 17 mars 2014 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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