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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77

Svar på motion om att stoppa kostnader
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från
Stefan Hanna (-)

KSN-2020-00480

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är beklagligt att KS-AU inte förstår värdet av att tydligare börja kämpa emot statliga
löften som påtvingas kommunerna utan att staten säkerställer långsiktig full finansiering
för riksdagens lagändringar. Jag förstår självklart att huvudregeln är att även korkade
lagar som fått majoritetsstöd i riksdagen måste följas. Det är däremot hög tid för varje
enskild svensk kommun att löpande börja markera att det inte är acceptabelt att
riksdagens ledamöter leker tomtar på kommuninvånarnas bekostnad.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2020 föreslagit att
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering
kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges
riksdag till förvaltningsdomstolen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 77
Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020
Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77

Svar på motion om att stoppa kostnader
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från
Stefan Hanna (-)

KSN-2020-00480

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2020 föreslagit att

kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering
kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges
riksdag till förvaltningsdomstolen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020
Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-)



Sida 1 (2) 

 

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. 

Svar på motion om att stoppa kostnader 
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från 
Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 

januari 2020 föreslagit att 

 

• kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att 
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering 

• kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges 

riksdag till förvaltningsdomstolen. 

Motionen biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser sett 
ur barn-, jämställdhets-, eller näringslivsperspektiven. 

Föredragning 

Uppsala kommun är skyldig att följa de lagar som Sveriges riksdag beslutar om. Vid 

beredningen av statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på 

kommunal verksamhet tillämpas den så kallade finansieringsprincipen. Principens 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-13 KSN-2020-00480 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 
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innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera 
om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut. Förslagen bereds med Sveriges 
Kommuner och Regioner och departementen måste redovisa förslagens ekonomiska 

konsekvenser för kommunerna. Kommunen har i övrigt att genomföra verksamheten 
efter villkoren i den stadsbudget som riksdagen antar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020 

• Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade 

riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-) 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



2020-01-10 

Motion: Stoppa kostnader kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut  

Det är en ekonomiskt ohållbar situation att Sveriges riksdag fattar politiska beslut som innebär att 
kommuner tvingas bära ofinansierade kostnader. Några liknande exempel är hur Försäkringskassans 
ibland orimliga bedömningar av långtidssjukskrivna innebär behov av försörjningsstöd i en kommun. 
Ett annat exempel är gymnasielagen som bland annat innebär ofinansierade stöd. Rent generellt är 
den statligt finansierade etableringsfasen för många invandrare kraftigt underfinansierad.   

 

Jag yrkar: 

 

Att kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att riksdagen säkerställt 
rimlig statlig finansiering. 

 

Att kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges riksdag till 
förvaltningsdomstolen. 

 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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