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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 24 februari 2014 
kl 15.00 för behandling av ärenden enligt nedan.  
 
Interpellationer besvaras efter anmälningsärende-
na. Behandling av beslutsärenden börjar kl 17.00. 
 
16. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
17. Anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
18. Valärenden 
19. Ekologiskt ramverk för program och planer  
 samt miljö- och klimatprogram 2014-2023 
20. Ny upphandlingspolicy med riktlinjer  
21. Ändrat antal styrelseledamöter i Uppsala 

Stadshus AB (”USAB”) 
22. Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra  
 brandförsvaret på landsbygden 
23. 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  

24. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad 
 anställning för långtidsarbetslösa 
25. Motion av Johan Lundqvist (MP) om att  
 Uppsala behöver fotgängarprogram 
26. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upp-

häva nedsläckning av gatubelysning i Upp-
sala kommun 

 
Interpellationer 
 
27. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om 

arbetsmiljön för elever på Grafiskt utbild-
ningscenter (GUC) och Bolandsgymnasiet 
(bordlagd KF 2014-01-27) 

28. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) och 
Ilona Szatmári Waldau (V) om att lyfta Upp-
sala mot omvärlden, svar separat 

 
29. Interpellation av Edip Akay (V) om skadliga 

kemikalier på förskolor, svar separat 
30. Interpellation av Maria Gardfjell (M) om 

Uppsala har fått några ”giftfria” förskolor, 
svar separat 

31. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om 
Uppsalas färdplan mot klimatneutralitet 
2050, 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 februari 2014 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
 
 
 


