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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avskriva de motioner som redovisas i ärendet från vidare behandling. 
 
Ärendet 
Under föregående mandatperiod väckte företrädare för de nuvarande majoritetspartierna 32 
motioner som inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens 
början. 13 av dessa återremitterades av kommunfullmäktige den 27 september 2014 med 
hänvisning till att valresultatet innebar ett maktskifte i Uppsala kommun. 
 
De motioner som avses är 
 
Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal 
verksamhet (KSN-2013-0260) 
 
Motion av Malena Ranch (MP) om att utveckla nya boendelösningar inom socialpsykiatrin 
(KSN-2013-0545) 
 
Motion av Liza Boëthius (V) om att ej införa LOV och ramupphandling av äldreboende och 
boenden/gruppboenden enligt LSS och SoL (KSN-2013-0682) 
 
Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument för kvinnofrid 
(KSN-2013-0885) 
 
Motion av Malena Ranch (MP) om förbättrat mottagande av ensamkommande barn (KSN-
2013-0884) 
 
Motion av Frida Johnsson (MP) om välfärdsmått i den ekonomiska politiken (KSN-2013-
0883) 
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Motion av Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) om torghandeln på Vaksala torg 
(KSN-2013-1079) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau m fl (alla V) om minoritets högtider (KSN-2013-1214) 
 
Motion av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör 
genomsyra Uppsala kommun (KSN-2013-1215) 
 
Motion av Robert Damberg  m fl (alla MP) om att göra Seminariet till stadspark (KSN-2013-
1217) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (alla V) om att inrätta ett romskt råd i Uppsala 
kommun (KSN-2013-1351) 
 
Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång (KSN-2013-1452) 
Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer (KSN-
2013-1454) 
 
Motion av Johan Lundqvist (MP) om belysningspolicy (KSN-2013-1455) 
 
Motion av Maria Gardfjell (MP) om att Uppsala stadsarkiv behöver säkras mot översvämning 
(KSN-2013-1515) 
 
Motion av Mari Rosenkvist (MP) om att göra alla kommunfullmäktiges handlingar 
tillgängliga för synskadade (KSN-2014-0179) 
 
Motion av Maria Gardfjell och Robert Damberg (båda MP) om att förlänga stadsträdgården 
till Ulleråker (KSN-2014-0108) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (alla V) angående arbetsvillkor inom omsorgsyrken 
(KSN-2014-0295) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (alla V) om att utveckla Kronåsen till en bilfri 
stadsdel (KSN-2014-0296) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau (V) om att starta återanvändningscenter (KSN-2014-0502) 
 
Motion av Erik Pelling m.fl. (alla S) om fler parkbänkar i Uppsala kommun (KSN-2014-
0434) 
 
Motion av Erik Pelling (S) om att ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-
gårdar (KSN-2014-0578) 
 
Motion av Rahima Ortac och Marlene Burwick (båda S) om att starta en 
kompetensförmedling i Uppsala (KSN-2014-0451) 



 
Motion av Erik Pelling (S) om att agera för bättre kommersiell och offentlig service på 
Uppsalas landsbygd (KSN-2014-0653) 
 
Motion av Eva Christiernin och Susanne Eriksson (båda S) om att etablera en kommunal 
fritidsklubb i östra Uppsala (KSN-2014-0777) 
 
Motion av Eva Christiernin och Marlene Burwick (båda S) om att lyfta kompetensen kring 
kvinnofrid (KSN-2014-0778) 
 
Motion av Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att införa akademiska 
vårdboenden för att stärka forskning, innovation och utbildning inom äldreomsorgen (KSN-
2014-0847) 
 
Motion av Erik Pelling och Elnaz Alizadeh (båda S) om att det är dags för en cykelväg längs 
gamla E4:an mellan Björklinge, Lövstalöt och Uppsala (KSN-2014-0844) 
 
Motion av Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att underlätta utvecklingen 
av innovationer inom Uppsala kommuns äldreomsorg (KSN-2014-0845) 
 
Motion av Marlene Burwick, Erik Pelling och Bengt Sandblad (alla S) om att starta en 
kulturskola i Uppsala (KSN-2014-0846) 
 
Motion av Caroline Andersson och Marlene Burwick (båda S) om att införa akademiska 
vårdboenden för att stärka forskning, innovation och utbildning inom äldreomsorgen (KSN-
2014-0847) 
 
Motion av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (alla V) om barnens frukost i förskolan (KSN-2014-
0930) 
 
Flera av motionerna har remissbehandlats. För en redovisning av respektive motions 
handläggning hänvisas till respektive akt.  
 
Föredragning 
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.  
 
Kommunledningskontoret 
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