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Svar på initiativärende från Tobias Smedberg 
(V) om snabbare besvarande av motioner 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bifalla yrkandet och som ambition bereda motioner och överlämna dem till 
fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen lämnats in till fullmäktige. 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 september 2019 
väckt ett ärende (bilaga) i kommunstyrelsen och yrkat 

att kommunstyrelsen antar som ambition att bereda motioner och överlämna dem till 
fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen lämnats in till fullmäktige. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet bedöms inte ha några 
konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektivet med föreliggande 
förslag till beslut.   

Föredragning 

Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 35 § har följande lydelse: 

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 

12 § i arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige har följande lydelse: 

”En motion får väckas av en eller flera ledamöter vid fullmäktigesammanträde eller 
genom inlämnande till kommunledningskontoret (registrator) mellan 
sammanträdena. En ersättare får väcka motion endast vid sammanträde då ersättaren 
tjänstgör som ledamot. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av motionären/ -
erna. Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma motion. Motionen ska anmälas i 
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fullmäktige som beslutar om remiss för beredning av motionen. Kommunstyrelsen ska 
senast under april månad varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner 
som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt behandlats 
av fullmäktige.” 

I dagsläget finns det fyra motioner som är äldre än 12 månader och som inte är 
färdigberedda. Det finns flera orsaker till detta bland annat en paus i 
motionsberedningen inför, under och efter senaste kommunvalet samt en 
underbemanning och vakans på kommunledningskontoret som nu har åtgärdats. Av 
de fyra motionerna ligger en för beslut hos nämnd och tre bereds av förvaltningen. 

Kommunstyrelsens ambitionsnivå är och ska fortsättningsvis vara att behandla 
motioner inom den tidsram som framgår av kommunallagen och kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala kommun. 

 

Kommunledningskontoret 

 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
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Initiativärende till Uppsala kommunstyrelse              2019-09-04 

 

Snabbare besvarande av motioner 
 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 12 ska kommunstyrelsen ”senast under april 

månad varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till 

fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt behandlats av fullmäktige.”   

 

Senaste detta skedde var det en dyster läsning av hur lång tid många motionärer får vänta 

på att få sina beslutsförslag behandlade. Någonstans i beredningsprocessen verkar det 

uppstå försening och flera motioner behandlas väldigt långsamt.  

 

För att mer effektivt och rättvist kunna behandla motioner inom en rimlig tidsram vill vi se en 

höjd ambitionsnivå från kommunstyrelsens sida vad gäller beredning av motioner till 

kommunfullmäktige.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på  

 

att kommunstyrelsen antar som ambition att bereda motioner och överlämna dem till 

fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen lämnats in till fullmäktige. 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)  

 


	Tjänsteskrivelse_svar på initiativärende om snabbare hantering av motioner
	Svar på initiativärende från Tobias Smedberg (V) om snabbare besvarande av motioner

	Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om snabbare besvarande av motioner

