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Diarienummer

KSN-2017-1326

Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A.
I avgörandet deltagande
Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S),
Loa Mothata (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP),
Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M),
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD)

Uppsala 5 april 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 ”Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år
lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige till
och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige”.
Kommunledningskontoret har utarbetat bilagda redovisning som är uppdaterad till och med
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017.
Föredragning
I ärendet redovisas totalt 32 motioner. Ambitionen är att samtliga dessa ska föreläggas
kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga A

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige
Särskilt yttrande
Centerpartiet
I ärendet redovisas 33 motioner som inlämnats till kommunfullmäktige till och med 31 december 2016
men som ännu inte behandlats. Av dessa är sju motioner mer än ett år gamla.
Den ineffektivitet med vilken den kommunala organisationen handlägger inkomna motioner är ett
demokratiskt såväl som ett ekonomiskt problem. En förutsättning för demokratins vitalitet är att det
finns förutsättningar att bedriva ett aktivt oppositionsarbete. Kommunfullmäktigemotioner är
oppositionens främsta verktyg för att konkret söka påverka förd politik och påvisa skiljelinjer mellan
majoritet och opposition. Den ineffektiva hanteringen av motionerna är i praktiken ett avväpnande av
oppositionen. Centerpartiet tror att ineffektiviteten beror på bristfällig styrning snarare än ont uppsåt,
men den är icke desto mindre problematisk.
Den långsamma hanteringen är ett ekonomiskt problem då den vittnar om betydande ineffektivitet i
verksamheten generellt, något som i slutändan drabbar Uppsalas skattebetalare. De summor som idag
bekostar byråkratisk ineffektivitet skulle istället kunna finansiera högre kvalitet i verksamheten eller
behållas av skattebetalarna.

Stefan Hanna (C)

Bilaga
Väckt/Dnr
Angående
2015-10-05 Säkerställa att Uppsalas äldsta
2015-1914 barnstuga bevaras

Inlämnad av
Liv Hahne och
Cecilia Forss (båda
M)
Anna Manell och
Benny Lindholm
(båda FP)

kommentar
Behandlades av KF 27
mars

2015-12-07 att anlägga pendlarparkeringar
2015-2446

Stefan Hanna (C)

2015-12-07 särskild satsning på Vänge
2015-2447

Stefan Hanna (C)

2016-02-29 Att införa en
2016-0470 samordningsfunktion med
brukarperspektiv för personer
med funktionsnedsättning som
har rätt till stöd enligt LSS
2016-02-29 om ny småbåtshamn och
2016-0526 utvecklad sjötrafik i Uppsala

Mohamad Hassan
(L)

Har överlämnats till
gatu- och
samhällsmiljönämnden
som behandlar ärendet
29 mars
Avvaktar motioner om
Björklinge, Vattholma,
och Almunge som är
överlämnade till nämnd
Behandlad av
omsorgsnämnden och
behandlas av KS 5
april.

Jonas Segersam
(KD)

Behandlades av KF 27
mars

2016-02-29 Kommunalt idrottslyft för alla
2016-0472

Markus Lagerkvist
(M)

Behandlas av idrottsoch fritidsnämnden 26
april

2016-04-25 Om byggfrämjande åtgärder
2016-0833
2016-04-25 om fritt Wi-fi på servicehus
2016-1051

Mohamad Hassan
(L)
Stefan Hanna och
Ulf Schmidt (båda
C)

2016-04-25 om särskild satsning på
2016-1052 Björklinge

Stefan Hanna m fl
(alla C)

2015-10-05 Fler studentmedarbetare i
2015-1916 skolan

Behandlas av KS 5april

Har behandlats av
äldrenämnden och
omsorgsnämnden
behandlas av KS 5 april
Ska behandlas av
Idrotts- och
fritidsnämnden/
Äldrenämnden/
Gatu- och
samhällsmiljönämnden/
Plan- och

byggnadsnämnden
2016-05-25
2016-1302
2016-05-25
2016-1303

Lärare som utsätts för hot och
våld
Indelning i valkretsar valet
2018

Martin Wisell (KD)
Jonas Segersam m fl
(alla KD)

>

Inrätta ett näringslivshus i
Uppsala
Innovationsupphandling för
arbetsmaskiner för
förnyelsebara drivmedel
2016-09-05 Om särskild satsning på
2016-1732 Vattholma

Ska behandlas av
utbildningsnämnden
Behandlas av
valnämnden under
våren i anslutning till
förslag om
valkretsindelning

2016-05-25
2016-1304
2016-06-13
2016-1381

Mohamad Hassan
(L)
Urban Westljung (L) Behandlades av KF 27
mars

2016-09-05 Om särskild satsning på
2016-1733 Almunge

Ska behandlas av
idrotts- och
fritidsnämnden
Ska behandlas av
idrotts- och
fritidsnämnden

2016-09-05 Reception och kundtjänst för
2016-1853 Uppsala kommun

Stefan Hanna och
Anne Lennartsson
(båda c)
Stefan Hanna och
Anne Lennartsson
(båda c)
Jonas Segersam
(KD)

2016-10-03 att iordningställa Ekebydalen
2016-1995

Mohamad Hassan
(L)

2016-10-03 nya seniorträffpunkter i
2016-2040 Uppsala kommun

Jonas Segersam och
Ulla Johansson
(båda KD)
Mohamad Hassan
(L)
Mia Nordström och
Karin Ericsson (båda
C)
Motion av Stefan
Hanna och Anne
Lennartsson (båda
C)
Stefan Hanna (C)

Ska behandlas av
idrotts- och
fritidsnämnden
Ska behandlas av
äldrenämnden.

2016-11-07
2016-2357
2016-11-07
2016-2358

om att inrätta naturreservat i
Stabby backe
om att underlätta för
fotgängare och cyklister

2016-11-07 om att göra om den årliga
2016-2359 gymnasiemässan till en yrkesoch utbildningsmässa
2016-11-07 om fler parkbänkar för äldre
2016-2360
2016-11-07 om avkodning av könsprefix
2016-2361 vid politiska
förtroendeuppdrag och arbete
i offentlig förvaltning

Mona Camara
Sylvan och Tomas
Karlsson (båda FI)

Behandlades av KF 27
mars
Ska behandlas av gatuoch
samhällsmiljönämnden
Ska behandlas av
utbildningsnämnden

Ska behandlas av gatuoch
samhällsmiljönämnden
Behandlades av KF 27
mars

2016-11-07 om utvecklingsmöjligheter för
2016-2362 alla lärare

2016-12-14 om att flytta förvaltningar för
2016-2527 en levande landsbygd
2016-12-14 om vårdserviceteam
2016-2644
2016-12-14 om likvärdig tillgång till
2016-2645 simhallstid för alla elever i
kommunens skolor årskurs 16
2016-12-14 om att öka äldres integritet
2016-2646 genom att på prov installera
japanska toaletter på vård- och
omsorgsboenden
2016-12-14 om att inleda förhandling med
2016-2647 Fyrishov om
träffpunktsverksamhet

2016-12-14 om stärkt upphandlingsarbete
2016-2648
2016-12-14 om arbetsmiljön inom
2016-2649 barnomsorgen

Christopher
Lagerqvist (M),
Anna Manell (L)
och Martin Wisell
(KD)
Mohamad Hassan
(L)

Ska behandlas av
utbildningsnämnden

Jonas Segersam och
Ulla Johansson
(båda KD)
Lisen Burmeister
(SD)

Ska behandlas av
äldrenämnden.

Mohamad Hassan
och Benny
Lindholm (båda L)

Ska behandlas av
äldrenämnden.

Johan Carlsson (M),
Mohamad Hassan
(L), Stefan Hanna
(C) och Ulla
Johansson (KD)
Jonas Segersam
(KD)
Jonas Segersam och
Martin Wisell (båda
KD)

Ska behandlas av
äldrenämnden.

Behandlades av KF 27
mars

Ska behandlas av
utbildningsnämnden

Ska behandlas av
utbildningsnämnden

