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§ 59

Avskrivning av mot ioner som väckts under
föregående mandatperiod

KSN-2022-03182

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avskriva de 13 motionerna i ärendets bilaga från vidare behandling.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås avskriva 13 motioner väckta av företrädare för (V), (FI)
och (SD) under föregående mandatperiod och som inte var behandlade av
kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början.

Motionerna föreslås avskrivas på partiernas egen begäran eller i enlighet med
kommunallagen 5 kap 35§ att kommunfullmäktige får avskriva en motion från vidare
handläggning om beredningen inte kan avslutas inom ett år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2022
Bilaga, Avskrivning av motioner som väckts under föregående mandatperiod.

Yrkanden

Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (UP) yrkar att motionerna från Feministiskt
initiativ ska behandlas.

Beslutsgång

Det noteras att laghänvisningen rätteligen ska vara 5 kap 35 § kommunallagen och
handlingen rättas.

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att
ändringsyrkandet avslås.
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Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag, med revidering enligt ovan, mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det reviderade förslaget.

Reservat ioner

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
följande motivering:
Enligt 5:35 Kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så den kan behandlas ett
år efter att den väcktes. I detta ärende har ärendets beredning tagit längre än ett år vilket
ger fullmäktige möjligheten enligt samma paragraf att avskriva ärendet. Bara för att
något är tillåtet betyder det inte att det är lämpligt ur ett demokratiskt perspektiv. I vilken
annan verksamhet skulle det anses acceptabelt att om man inte klarar att nå deadline så
befrias man från uppgiften utan negativa konsekvenser? Av demokratiska skäl anser vi
därför att motionerna från Feministiskt initiativ ska behandlas.
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Avskrivning av motioner som väckts under 
föregående mandatperiod  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avskriva de 13 motionerna i ärendets bilaga från vidare behandling. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås avskriva 13 motioner väckta av företrädare för (V), (FI) 
och (SD) under föregående mandatperiod och som inte var behandlade av 
kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början.  

Motionerna föreslås avskrivas på partiernas egen begäran eller i enlighet med 
kommunallagen 5 kap 33§ att kommunfullmäktige får avskriva en motion från vidare 
handläggning om beredningen inte kan avslutas inom ett år. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. I beredningen har gruppledarna i 
kommunfullmäktige hörts. 

Föredragning 

Vid en ny mandatperiods början tillfrågas alla gruppledare i kommunfullmäktig om de 
motioner som väcktes föregående mandatperiod, och som ännu inte är behandlade av 
kommunfullmäktige, fortfarande är aktuella frågeställningar för partierna. Partierna 
har då rätt att begära att en eller flera av deras motioner avskrivs.  

Företrädare för Vänsterpartiet väckte 5 motioner under föregående mandatperiod som 
inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början, och 
som partiet begär ska avskrivas. Motionerna är alla väckta i en situation där 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-11-16 KSN-2022-03182 
  
Handläggare:  
Lotta Vestin 
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motionsvägen var den naturliga vägen för en opposition att föra fram sin alternativa 
politik. Den nya politiska ledningen som bildats efter valet har flera vägar att gå för att 
förverkliga sina ambitioner. Nu kan de förslag som aktualiseras föras fram av 
kommunens politiska ledning på det sätt som är bäst för respektive förslag. 

Företrädare för Sverigedemokraterna väckte 1 motion under föregående 
mandatperiod, som inte var behandlad av kommunfullmäktige vid den nya 
mandatperiodens början, och som partiet begär ska avskrivas. 

Enligt kommunallagens 5 kap, 33 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas 
inom ett år, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till 
kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får vid behandling av 
sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning. 

Företrädare för Feministiskt Initiativ väckte 7 motioner under föregående 
mandatperiod som inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya 
mandatperiodens början, och som var äldre än 1 år. Dessa 7 motioner föreslås 
avskrivas i enlighet med kommunallagen ovan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2022 
• Bilaga, Avskrivning av motioner som väckts under föregående mandatperiod 
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Motioner som kommunfullmäktige föreslås avskriva utan vidare handläggning med hänvisning 
till föredragningen i ärendet. 
 
 

Väckt Dnr Titel Parti 

25 maj 2020 
2020-
02109 

om att skrota LOV Vänsterpartiet 

14 dec 2020 
2020-
03702 

om Kärnvapenfri framtid – anslut till ICAN 
Cities Appeal  

Vänsterpartiet 

11 okt 2021 
2021-
02766 om träbyggnadskommun 

Vänsterpartiet 

13 dec 2021 
2021-
03498 om att kommunalisera ordningsvakterna 

Vänsterpartiet 

28 feb 2022 
2022-
00672 om krav vid upphandling  

Vänsterpartiet 

19 sep 2022 
2022-
02705 om att förflytta Näckens Polska Sverigedemokraterna 

16 sep 2019 
2019-
02809 

om att utlysa klimatnödläge Feministiskt Initiativ 

7 okt 2019 2019-
03067 

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

Feministiskt Initiativ 

27 jan 2020 
2020-
00485 

 om etiska riktlinjer mot vapenindustrin i 
kommunens lokaler och bolag  

Feministiskt Initiativ 

25 jan 2021 
2021-
00548 

om fler kolonilotter och kollektiva 
odlingsplatser 

Feministiskt Initiativ 

11 okt 2021 
2021-
02765 om ekonomiskt stöd för ekologisk hållbarhet 

Feministiskt Initiativ 

8 nov 2021 
2021-
03135 om gemensamt boende för HBTQ-personer 

Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsen 
       

Bilaga 
   

 
   

Handläggare:  
Lotta Vestin 

Bilaga, Avskrivning av motioner som väckts 
under föregående mandatperiod 
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13 dec 2021 
2021-
03461 

om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
och pensionärer 

Feministiskt Initiativ 
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