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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 95

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige

KSN-2020-00747

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. attlägga redovisningen till handlingarna.

Särskilt yttrande

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är mycket anmärkningsvärt att så många motioner är obehandlade efter så lång tid
för möjlig handläggning. I flera av fallen borde det vara enkeltför relevanta nämnder att
förhålla sig till förslagen genom att till exempel reflektera över den nuvarande statusen
och om förslaget kan anses vara av värde för att förbättra berörd verksamhet.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april
månad varje år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som
kommit in till fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige.

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte
är slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 25 februari 2020.
Sammanställningen återges som bilaga.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 107
Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 107

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige

KSN-2020-00747

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. attlägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april
månad varje år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som
kommit in till fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige.

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte
är slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 25 februari 2020.
Sammanställningen återges som bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020
Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendet 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april 
månad varje år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som 

kommit in till fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige. 
 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte 
är slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 25 februari 2020. 

Sammanställningen återges som bilaga.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för barn, jämställdhet 

och näringsliv anses inte relevanta i ärendet. 

Föredragning 

Totalt var 67 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 25 februari 2020, varav 20 

motioner har lagts fram före den 1 juli 2019 och 20 motioner sedan 1 januari 2020. 3 
motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att samtliga dessa ska föreläggas 
kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-25 KSN-2020-00747 

  
Handläggare:  

Lotta Vestin 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Vid fullmäktiges sammanträde 24 februari 2020 väcktes ytterligare 5 motioner. Dessa 
hade vid ärendets handläggning inte hunnit diarieföras och ingår inte i redovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 

• Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av 

fullmäktige 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Sammanställning över motioner som inte 
slutgiltigt behandlats av fullmäktige  

 

I tabellen nedan följer en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 

behandlade av kommunfullmäktige per den 25 februari 2020. När det gäller motioner 
med kommentaren ”under beredning” är dessa inte klara för behandling i 

kommunstyrelsen eller nämnd. Beredningsarbetet med dessa motioner kan ha 

kommit olika långt, vilket innebär att vissa av motionerna kan komma att ha 

behandlats i nämnd eller kommunstyrelsen vid tidpunkten för fullmäktiges behandling 
av sammanställningen. 

 

Väckt Dnr Angående Inlämnad av Status 

2017-11-06 2017-

3578 

om en inkluderande 
arbetsmarknad och en 
tryggare ålderdom 

Stefan Hanna 

(-) 

Under 

beredning 

2018-11-05 2018-

3413 

om att förenkla för barn 
och ungdomar att idrotta 

Mia Nordström 

(C) 

Passerat IFN, 

KS 11/3,  

KF 30/3 

2018-12-10 2018-
3861 

om att avbryta 
byggplanerna i kvarteret 
Södra Kalkstenen och gör 
Blodstensskogen till 
naturreservat 

Stina Jansson 
(FI) och Lovisa 
Johansson (FI) 
 

Passerat PBN, 
vidare till KS 

2019-03-25 2019-
1200 

om uppdatering av 
ordningsregler 

Stefan Hanna 
(-) 

Passerat GSN, 
vidare till KS 

2019-03-25 2019-

1195 

om förebyggande 
stressutbildning för ökad 
jämställdhet 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Hanna 
Victoria Mörck 
(V) 

Passerat UBN, 

KS 11/3 
KF 30/3 

 Datum: Diarienummer: 

 2020-02-25 

 

KSN-2020-00747 

 

265928 Lotta Vestin Bilaga 

 
 

Handläggare: 
 

Lotta Vestin 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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2019-03-25 2019-
1196 

om att införa ett 
resurscentrum för 
jämställdhet i skolan 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Hanna 
Victoria Mörck 
(V) 

Klar till UBN 

2019-03-25 2019-

1204 

om center för personer 
med funktionsnedsättning 

Carolina 
Bringborn (M) 
och Roine 
Thunberg (M)  

Passerat OSN, 

KS 11/3, 
KF 30/3 

2019-03-25 2019-

1201 

om att inrätta ett bokkollo Lovisa 
Johansson (FI)  

Passerat KTN, 

vidare till KS 

2019-03-25 2019-
1199 

om långsiktigt 
samarbetsavtal med 
Upsala cykelklubb 

Stefan Hanna 
(-) 

Klar till IFN 

2019-03-25 2019-
1198 

om att erbjuda gratis 
mensskydd till unga tjejer 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Hanna 
Victoria Mörck 
(V) 

Klar till UBN 

2019-03-25 2019-
1203 

om samverkan mellan 
offentligt och privat för att 
öka den fysiska aktiviteten 

Markus 
Lagerquist (M)  

 

Under 
beredning 

2019-04-29 2019-

1607 

om 
tillgänglighetsanpassning 
av badplatser 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Jonas 
Segersam (KD) 

Passerat GSN,  

KS 11/3 
KF 30/3 

2019-04-29 2019-

1599 

om tiggeri i Uppsala 
 

Jonas 
Segersam (KD) 

KS 11/3 

KF 30/3 

2019-04-29 2019-
1601 

om att förbjuda 
energidrycker på skolor i 
kommunen 

David Perez 
(SD) 

Klar till UBN 

2019-04-29 2019-
1604 

om invånarstyrd 
interpellationsdebatt 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2019-05-27 2019-

1901 

om mer vatten åt 
Uppsalaborna  

Tobias 
Smedberg (V) 

Passerat GSN,  

KS 11/3 
KF 30/3 

2019-06-12 2019-

2063 

om konsumtionsbaserad 
utsläppsredovisning 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 

beredning 

2019-06-12 2019-
2062 

om diskrimineringsombud 
på alla skolor 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Klar till UBN 

2019-06-12 2019-

2059 

om planer om större 
tågdepå i Uppsala 
kommun 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 

beredning 

2019-06-12 2019-
2060 

om att omförhandla med 
staten kopplat till 
kapacitetsstark 
kollektivtrafik  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 
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2019-09-16 2019-
02812 

om att låta pensionärer 
åka avgiftsfritt dagtid i 
kollektivtrafiken 

Tobias 
Smedberg (V) 

KS 11/3 
KF 30/3 

2019-09-16 2019-

02815 

om ersättning till olika 
vårdgivare inom 
äldreomsorgen 

Cecilia Forss 
(M) 

Passerat ÄLN,  

KS 11/3 
KF 30/3 

2019-09-16 2019-

02807 

om slopat dubbdäckförbud 
i Uppsala 

Simon Alm (-) Passerat GSN, 

vidare till KS 

2019-09-16 2019-

02816 

om räddningsaktion för 
Tämnaren 

Jonas 
Segersam (KD) 

Återremitterad 

från KF  

24 feb 2020 

2019-09-16 2019-
02811 

om att införa rätt till att 
lämna blod på arbetstid 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under 
beredning 

2019-09-16 2019-

02809 

om att utlysa 
klimatnödläge 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 

beredning 

2019-09-16 2019-
02814 

om en genomlysning av 
det offentliga rummet för 
att maximera tryggheten 

Therez 
Almerfors (M)  
 

Under 
beredning 

2019-10-07 2019-

03067 

om att ansluta Uppsala till 
ICANS Cities Appeal till 
stöd för FNs konvention 
för kärnvapenförbud 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 

beredning 

2019-10-07 2019-

03073 

om belysning på Uppsalas 
landmärken 

Sarah 
Havneraas (KD) 

Passerat PBN,  

KS 11/3 

KF 30/3 

2019-10-07 2019-

03069 

om att kräva rätt till heltid i 
upphandlingar 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under 

beredning 

2019-10-07 2019-
03072 

om bättre samordning och 
minskad skadegörelse för 
ökad trygghet 

Therez 
Almerfors (M)  
 

Under 
beredning 

2019-10-07 2019-

03068 

om upphävande av 
detaljplan för kvarteret 
Stenåkern, del av Berthåga 
11:33 

(SD), samtliga 
gruppledare, 
ledamöter och 
suppleanter 

Passerat PBN,  

KS 11/3 

KF 30/3 

2019-10-07 2019-
03071 

om en sjuk kommun 
 

Jonas 
Petersson (C)  

Under 
beredning 

2019-11-05 2019-
03367 

om Uppsala kommuns 
grafiska profil 

Simon O 
Pettersson (SD) 

Under 
beredning 

2019-11-05 2019-

03363 

om att ansöka om att bli 
pilotkommun för Tryggare 
Sveriges Bo Tryggt 2030 

Therez 
Almerfors (M)  
 

Under 

beredning 

2019-12-09 2019-

03841 

om partnerskap med RFSL  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 

beredning 

2019-12-09 2019-
03830 

om att inrätta en 
haverikommission mot 
mäns våld mot kvinnor  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 
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2019-12-09 2019-
03838 

om barns utsatthet för 
våld i hemmet  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-

03839 

om kunskapscenter mot 
rasism  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 

beredning 

2019-12-09 2019-
03831 

om att minska 
utnyttjandet av personer i 
prostitution och 
människohandel  

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-
03832 

om att stärka huskuraget  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-
03843 

om våldet går inte i 
pension  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-
03844 

om sexistisk och rasistisk 
reklam  
 

Lovisa 
Johansson (FI) 
och Stina 
Jansson (FI) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-
03835 

om att ta fram en etisk 
standard för 
bostadsaktörer  
 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Ingela 
Ekrelius (V) 

Under 
beredning 

2019-12-09 2019-

03836 

om att utreda 
trångboddhet och osäkra 
boendeformer i Uppsala 
kommun  

Magne 
Björlund (V) 
mfl 
 

Under 

beredning 

2019-12-09 2019-

03842 

om sänkt hastighet på väg 
654  

David Perez 
(SD) 

Under 

beredning 

2019-12-09 2019-
03840 

om neutral klädkod för 
kommunalt anställda  

Simon Alm (-) KS 11/3 
KF 30/3 

2020-01-27 2020-

00483 

om en upphandling av 
matdistribution till 
människor med rätt till 
hemtjänst  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-
00493 

om samarbete kopplat till 
utmärkelserna årets 
Uppsalabo, årets mest 
kreativa Uppsalabo och 
årets marknadsförare av 
Uppsala  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00495 

om smartare upphandling 
av hemtjänst 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00492 

om reseberättelser 
 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00479 

om att slå ihop 
verksamheter  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 
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2020-01-27 2020-
00482 

om distribution av 
valsedlar  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00484 

om etableringsprocess och 
investerarpolicy  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00498 

om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgs- och 
vårdverksamhet  

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00499 

om Vackra stigen  
 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-
00480 

om att stoppa kostnader 
kopplade till ofinansierade 
riksdagsbeslut  

Stefan Hanna  
(-) 

KS 11/3 
KF 30/3 

2020-01-27 2020-

00490 

om kvalitet kopplat till 
särskilda boenden och 
hemtjänst för äldre 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-

00487 

om folkomröstning  
 

Stefan Hanna  
(-) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-

00491 

om könsneutrala suffix 
 

Stina Jansson 
(FI) mfl 
 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-

00485 

om etiska riktlinjer mot 
vapenindustrin i 
kommunens lokaler och 
bolag  

Lovisa 
Johansson (FI) 
mfl 
 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-
00489 

om kommunalisering av 
samhällsbetalda 
transporter  

Tobias 
Smedberg (V) 
 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-

00477 

om genomfartstrafik 
Kungsgatan  
 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Anette 
Fischer (V) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-

00478 

om allmän visstid  
 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-

00481 

om bildande av 
kulturreservat Seminariet  

Karin Ericsson 
(C) 

Under 

beredning 

2020-01-27 2020-
00486 

om ett bättre arbete mot 
hedersrelaterat våld och 
förtryck  

Jonas 
Petersson (C) 
mfl 

Under 
beredning 

2020-01-27 2020-

00488 

om förankring av 
kollektivtrafikinvestering  

Jonas 
Segersam (KD) 

Under 

beredning 
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