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Kommunfullmäktige 

  
 
 
Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behand-
ling. 
KSN-2015-0628 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna, samt 
 
att avskriva de motioner som redovisas i ärendet från vidare behandling. 
 
Uppsala den 15 april 2015 
Marlene Burwick/Astrid Anker 
 
I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg Rahima Ortac, Gustaf Lantz (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Marta Obminska, 
Therez Olsson, Louise Landerholm Bill (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 
 
Dessutom närvarande: 
Eva Christiernin (S), Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Anna Manell (FP) och 
Anne Lennartsson (C). 
 
Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 ”Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år 
lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t o m 
året dessförrinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige”.  
 
Kommunledningskontoret har utarbetat bilagda redovisning som är uppdaterad till och med 
kommunfullmäktiges sammanträde 23 februari 2015.  
 
Föredragning 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



I ärandet redovisas totalt 40 motioner. Där ingår 31 motioner vilka kommunfullmäktige 
behandlade den 23 februari 2015. Kommunstyrelsens förslag var att besvara motionerna 
väckta av företrädare för (S), (MP) och (V) i enlighet med föredragningen.  
 
Kommunstyrelsens föredragning löd: 
 

Den majoritet som bildar kommunens politiska ledning har flera vägar att gå för 
att förverkliga sina ambitioner. De väckta motionerna innehåller många uppslag 
som ingår i den nya kommunledningens avsikter att arbeta med på olika sätt. 
Vissa har redan förts fram i beslutet av kommunfullmäktige i december 2014 om 
reviderad Inriktning, verksamhet, ekonomi för 2015-18. Andra kommer att 
aktualiseras i nya program. Många frågor kommer att aktualiseras i ansvariga 
nämnder.  
 
Motionerna är alla väckta i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen 
för en opposition att föra fram sin alternativa politik. Nu kan de förslag som 
aktualiseras föras fram av kommunens politiska ledning på det sätt som är bäst för 
respektive förslag. 
 
Därför föreslås kommunfullmäktige avskriva de i ärendet nämnda motionerna 
från vidare beredning.  

 
Kommunfullmäktige beslutade (§ 27) att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom en 
så kallad minoritetsåterremiss som motiverades: ”att återremittera ärendet utifrån oklarheter 
om huruvida motionerna formellt ska besvaras, avskrivas eller återkallas”. 
 
I föreliggande ärende föreslås kommunfullmäktige avskriva de 31 motionerna väckta av 
företrädare för (S), (MP) och (V). Grunden för detta är Kommunallagen 5 kap § 33: 
 

En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som 
framkommit i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning 

 
Som framgår av förteckningen nedan är 8 av de 31 motionerna väckta efter april 2014, dvs 
inom mindre än ett år från det att fullmäktige behandlar detta ärende. Skrivningen i 5 kap. 33 
§ andra stycket KL kan tolkas så att fullmäktige endast får avskriva en motion om fullmäktige 
inte fattat beslut inom ett år efter det att motionen väcktes. Men i Utredningen om kommunal 
demokratis slutbetänkande, SOU 1975:41, som låg till grund för införande av denna regel i 
kommunallagen, står följande (s. 418, understrykningar tillförda här): 
 



Om en motion inte längre är aktuell eller redovisningen av vad som kommit 
fram under beredningen bedöms tillräcklig med hänsyn till motionens syfte 
och innehåll, kan kommunfullmäktige resp. landstinget besluta att avskriva 
motionen. Några kriterier för att sådant beslut skall kunna fattas uppställs 
inte. Det ankommer på det beslutande organet att avgöra vad som skall ske 
med motionen. En motion kan således avskrivas, även om beredningen 
enligt styrelsens eller annan nämnds uppfattning bör fortsättas eller 
motionären begär det.  

 
Beträffande övriga 9 motioner föreläggs fyra av dessa kommunfullmäktige under våren. Fem 
är väckta under hösten och föreläggs kommunfullmäktige under hösten 2015. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende 
 
  



 
 
Bilaga  
 

Väckt/Dnr  Angående  Inlämnad av  kommentar/avskrivning   
2013-02-25 
2013-0260 

Om att anställa personer 
med funktionsnedsättning i 
kommunal verksamhet 

Liza Boëthius  (V) Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep 
 

2013-03-25 
2013-0545 

Utveckla nya 
boendelösningar inom 
socialpsykiatrin 

Malena Ranch 
(MP) 

 Föreslås avskrivas 
NHO har yttrat sig 

2013-04-29 
2013-0682 

Inför ej LOV och 
ramupphandling av 
äldreboenden och 
boenden/gruppboende 
enligt LSS och SoL 

Liza Boëthius (V) Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep   

2013-06-11 
2013_0883 

Välfärdsmått i den 
ekonomiska politiken 

Frida Johnsson 
(MP 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep   

2013-06-11 
2013-0884 

Förbättrat mottagande av 
ensamstående barn 

Malena Ranch 
(MP) 

Föreslås avskrivas 
SBN + UAN har yttrat sig 

2013-06-11 
2013-0885 

Nytt styrdokument för 
kvinnofrid 

Eva Christiernin 
(S) och Malena 
Ranch (MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep   

2013-08-26 
2013-1079 

Torghandeln på Vaksala 
torg 

Jeanette Escailla 
och Edip Akay 
(båda V) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-09-30 
2013-1214 

Minoriteters högtider Ilona Szatmàri 
Waldau m fl (alla 
V) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-09-30 
2013-1215 

Cirkulär ekonomi och 
kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala 
kommun 

Emma Wallrup 
(V) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-09-30 
2013-1217 

Gör Seminariet till en 
stadsdelspark 

Robert Damberg 
m fl (alla MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-10-28 
2013-1351 

Inrätta ett Romskt råd i 
Uppsala 

Ilona Szatmàri  
Waldau m fl (alla 
V 

Föreslås avskrivas 
 

2013-11-25 
2013-1452 

Läkemedelsgenomgång Eva Adler (MP) Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

  



Väckt/Dnr  Angående  Inlämnad av  kommentar/avskrivning   
2013-11-25 
2013-1454 

Inför fri entré på Uppsala 
muséer 

Kullikke 
Montgomery (MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-11-25 
2013-1455 

Belysningspolicy Johan Lundkvist 
(MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2013-12-09 
2013-1515 

Uppsala stadsarkiv behöver 
säkras mot översvämning 

Maria Gardfjell 
(MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep 

2014-01-27 
2014-0108 

Förlänga stadsträdgården 
till Ulleråker 

Maria Gardfjell 
och Robert 
Damberg (båda 
MP) 

Föreslås avskrivas 
PBN+GSN har yttrat sig 

2014-01-27 
2014-0179 

Gör alla 
kommunfullmäktiges 
handlingar tillgängliga för 
synskadade 

Mari Rosenkvist 
(MP) 

Föreslås avskrivas 
Återremitterades av KF i sep  

2014-01-27 
2014-0180 

Sänka avgifter i Uppsala 
kommuns centrala 
parkeringshus 

Simon Alm (SD) Behandlas av KF 30 mars 
 

2014-01-27 
2014-0181 

Stävja gatuvåld på 
Dragarbrunnsgatan 

Simon Alm (SD) Behandlas av KF 30 mars 
 

2014-01-27 
2014-0182 

Bättre klottersanering i 
Uppsala kommun 

Simon Alm (SD) Kommer att föreläggas 
kommunstyrelsen under 
våren 

2014-01-27 
2014-0183 

Minska söktrafiken i 
centrala Uppsala  

Simon Alm (SD) Behandlas av KF 30 mars 

2014-02-27 
2014-0295 

Arbetsvillkor inom 
omsorgsyrken 

Ilona Szatmàri  
Waldau m fl (alla 
V) 

Föreslås avskrivas 
VoB har yttrat sig 

2014-02-27 
2014-0296 

Utveckla Kronåsen till en 
bilfri stadsdel 

Ilona Szatmàri  
Waldau m fl (alla 
V) 

Föreslås avskrivas 
PBN+GSN har yttrat sig 

2014-03-31 
2014-0434 
 

Fler parkbänkar i Uppsala 
kommun 

Caroline 
Andersson m fl 
(alla S) 

 Föreslås avskrivas 
 

2014-03-31 
2014-0502 

Starta 
återanvändningscenter 

Ilona Szatmàri  
Waldau(V) 

Föreslås avskrivas 
BUN har yttrat sig 

2014-04-28 
2014-0451 

Starta en 
kompetensförmedling i 
Uppsala 

Rahima Ortac och 
Marlene Burwick 
(båda S) 

Föreslås avskrivas 
UAN har yttrat sig 

  



Väckt/Dnr  Angående  Inlämnad av  kommentar/avskrivning   
2014-04-28 
2014-0578 

Ingå partnerskap för att 
säkra framtiden för 
Uppsalas 4H-gårdar 

Erik Pelling (S) Föreslås avskrivas 
 

2014-05-26 
2014-0653 

Agera för bättre 
kommersiell och offentlig 
service på Uppsalas 
landsbygd 

Erik Pelling (S) Föreslås avskrivas 
 

2014-05-26 
20914-0777 

etablera en kommunal 
fritidsklubb i Östra 
Uppsala. 

Eva Christiernin 
och Susanne 
Eriksson (båda S) 

Föreslås avskrivas 
 

2014-05-26 
2014-0778 

lyfta kompetensen kring 
kvinnofrid. 

Eva Christiernin 
och Marlene 
Burwick (båda S) 

Föreslås avskrivas 
NHO har yttrat sig 
 

2014-06-10 
2014-0844 

Dags för en cykelväg längs 
gamla E4:an mellan 
Björklinge, Lövstalöt och 
Uppsala! 

Erik Pelling och 
Elnaz Alizadeh 
(båda S) 

Föreslås avskrivas 
GSN har yttrat sig 

2014-06-10 
2014-0845 

Underlätta utvecklingen av 
innovationer inom Uppsala 
kommuns äldreomsorg 

Caroline 
Andersson och 
Marlene Burwick 
(båda S) 

Föreslås avskrivas 
ÄLN har yttrat sig 
 

2014-06-10 
2014-0846 

Starta en kulturskola i 
Uppsala! 

Marlene Burwick 
m fl (alla S) 

Föreslås avskrivas 
 

2014-06-10 
2014-0847 

Införa akademiska 
vårdboenden för att stärka 
forskning innov ation och 
utbildning inom äldre 
omsorgen 

Caroline 
Andersson och 
Marlene Burwick 
(båda S)  

Föreslås avskrivas 
ÄLN har yttrat sig 
 

2014-09-27 
2014-0930 

Barnens frukost i förskolan Ilona Szatmàri  
Waldau (V) 

Föreslås avskrivas 
 

2014-10-27 
2014-1318 

fempunktsprogram för en 
skola i topp i Uppsala 
kommun 

Mohamad Hassan 
och Anna Manell 
(båda FP) 

Bereds 

  



Väckt/Dnr  Angående  Inlämnad av  kommentar/avskrivning   
2014-10-27 
2014-1319 

höja 
habiliteringsersättningen 
(HAB-ersättning) med tio 
kronor per dag 

Mohamad Hassan 
och Anna Manell 
(båda FP) 

Bereds 

2014-10-27 
2014-1320 

säkerställa ett långsiktigt 
stöd i form av verksamhets-
bidrag till föreningar och 
organisationer som har en 
etablerad verksamhet och 
som idag stöds av Uppsala 
kommun 

Mohamad Hassan 
och Anna Manell 
(båda FP) 

Bereds 

2014-10-27 
2014-1321 

jämställdhetsanalysera 
kommunens budget i syfte 
att bevaka att offentliga 
satsningar ska fördelas mer 
jämställt och på ett rättvist 
och icke diskriminerande 
sätt 

Mohamad Hassan 
och Anna Manell 
(båda FP) 

Bereds 

2014-11-24 
2014-1495 

Om att inrätta en tjänst som 
HRVsamordnare och ta 
fram en HRVhandlingsplan 
för Uppsala 

Mohamad Hassan 
och Anna Manell 
(båda FP) 

Bereds 
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