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 Kommunfullmäktige 
 
 
Nr 60. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
I avgörandet deltagande 
Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M), Rikard 
Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Gustaf Lantz (S) Eva 
Christiernin (S), Anne Lennartsson (C) 
 
Dessutom närvarande 
Linda Eskilsson (MP), Daniel Rogozinski (V), Carolina Bringborn Anadol (M), Anna Manell (L) 
 
 Uppsala 6 april 2016  
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 29 februari 2016.  
 
Föredragning  
I ärendet redovisas totalt 31 motioner. Sex av dessa är väckta under första halvåret och 25 under 
det andra 2015. Som framgår av redovisningen planeras det stora flertalet av dessa behandlas av 
kommunstyrelsen eller berörd nämnd under våren.  
 
Under året har kommunstyrelsen utvecklat arbetet med gemensam beredning av motions-ärenden. 
Formell remiss skickas inte från kommunstyrelsen till nämnderna. Tidigare ordning innebar att 
beredningen av motionerna skedde i olika led. Gemensam beredning innebär att berörd eller 
berörda förvaltningar och kommunledningskontoret utarbetar ett gemensamt svar som förankras i 
den politiska majoriteten innan det föreläggs berörd nämnd. Bilden är att arbetet funnit en god 
form.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt i detta ärende. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
 
Bilaga  
 

Väckt/Dnr     Angående                   Inlämnad av     kommentar   
2015-01-19 
2015-0303 

Så snabbar vi upp 
omställningen till 
fossilfria fordon i 
Uppsala kommun 

Mia Nordström (C) Avses att behandlas av 
kommunstyrelsen under våren 
 

2015-03-30 
2015-0678 

Inrättande av ett råd 
för mänskliga 
rättigheter 

Mona Camara Sylvan 
och Tomas Karlsson 
(båda FI) 

Bereds i avsikt att tas upp i 
kommunstyrelsen under våren 
över. 

2015-05-25 
2015-1134 

Höjd beredskap för 
värmeböljor 

Stefan Hanna (C) Behandlas av KF i mars 

2015-05-25 
2015-1189 

Ny modell för 
placeringar av barn 

Jonas Segersam (KD) Behandlas av socialnämnden 
under mars månad 

2015-05-25 
2015-1190 

Närvarorätt för 
förtroendevald enligt 
kommunallagen 4 kap 
23 § 

Mona Camara Sylvan 
och Tomas Karlsson 
(båda FI) 

Behandlas av kommunstyrelsen 
den 6 april  

2015-05-25 
2015-1191 

könsuppdelad statistik 
bortom 
tvåkönsnormen 

Mona Camara Sylvan 
och Tomas Karlsson 
(båda FI) 

Behandlas av kommunstyrelsen 
den 6 april  

2015-09-07 
2015-1629 

Om att göra avsnittet 
på Östra Ågatan 
mellan Dombron och 
Gotlands nation mer 
tillgänglig för flanörer 

Mohamad Hassan 
(FP) 

Bereds i avsikt att tas upp i 
gatu- och samhällsmiljö-
nämnden under våren  
 
 

2015-09-07 
2015-1698 

Ändrade principer vid 
skolval 

Anna Manell (FP) Kommer att tas upp i 
utbildningsnämnden under 
våren 
 

2015-09-07 
2015-1696 

Om att lägga in 
periodiska systemet 
som en installation på 
gågatan i Uppsala 
 
 

Mohamad Hassan 
(FP) 

Bereds i avsikt att tas upp i 
gatu- och samhällsmiljö-
nämnden under våren  
 
 
 

2015-10-05 
2015-1807 

Gatumat i Uppsala Jonas Segersam (KD) Bereds i avsikt att tas upp i 
gatu- och samhällsmiljö-
nämnden under våren  



2015-10-05 
2015-1914 

Säkerställa att 
Uppsalas äldsta 
barnstuga bevaras 
 
 

Liv Hahne och 
Cecilia Forss (båda 
M) 

Bereds i samråd mellan 
samhällsbyggnadsförvaltning-
en, kulturförvaltningen och 
skolfastighetsbolaget och i 
avsikt att tas upp med berörda 
nämnder och bolaget under 
våren 

2015-10-05 
2015-1915 

Ta tillvara nyanländas 
kompetens 

Anna Manell och 
Benny Lindholm 
(båda FP) 

Kommer att tas upp av 
arbetsmarknadsnämnden under 
våren  

2015-10-05 
2015-1916 

Fler 
studentmedarbetare i 
skolan 

Anna Manell och 
Benny Lindholm 
(båda FP) 

Bereds i avsikt att tas upp i  
utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden under 
våren  

2015-10-05 
2015-1917 

Yrkesskolor och ökad 
effektivisering och 
ökat samarbete mellan 
skolformerna 

Anna Manell och 
Benny Lindholm 
(båda FP) 

Bereds i avsikt att tas upp i  
utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden under 
våren 

2015-10-05 
2015-1918 

Indexering av 
kommunens avgifter 

Jonas Segersam (KD) Bereds i avsikt att tas upp i av 
kommunstyrelsen under våren 

2015-11-03 
2015-2072 
 
  

Om att frångå 
kösystemet till de 
fristående skolorna i 
Uppsala så att dessa 
också kan ta emot 
nyanlända elever 

Anna Manell och 
Mohamad Hassan 
(båda FP) 

Behandlades av 
utbildningsnämnden 24 februari 
och avses behandlas av 
kommunstyrelsen den 6 april 

2015-11-03 
2015-2150.  
 

Om etableringen av en 
multisportanläggning 
modell Kulan i 
Björklinge 

Anne Lennartsson (C) Bereds i avsikt att tas upp i  
idrotts- och fritidsnämnden 
under våren 

2015-11-03 
2015-2151 

Om extra 
föreningsbidrag för att 
stödja ett bättre 
integrationsarbete 

Stefan Hanna och 
Ehsan Nasari (båda 
C) 

Bereds i avsikt att tas upp i   
idrotts- och fritidsnämnden 
under våren 
 

2015-11-03 
2015-2152 

Om ett kunskaps-
campus i Södra staden 
 
 

Stefan Hanna, m fl 
(alla C) 

Bereds i avsikt att tas upp i   
utbildningsnämnden under 
våren 

2015-11-03 
2015-2153 

Borttagning av DDR-
motiv i 
Carolinabacken 

Stefan Hanna (C) Bereds i avsikt att tas upp i 
kulturnämnden under våren 

2015-11-03 
2015-2154 
 

Om utveckling av 
Seminarieområdet till 
en stadsdelspark 

Stefan Hanna m fl 
(alla C) 

Bereds i avsikt att tas upp i 
plan- och byggnadsnämnden  
under våren 



2015-11-03 
2015-2155 

Om kulturinsatser 
kopplade till 
Träffpunkter 

Stefan Hanna (C) Bereds i avsikt att tas upp i 
äldrenämnden under våren  

2015-11-03 
2015-2156 

Om särskilda 
satsningar på fler 
servicebostäder 

Stefan Hanna (C) Bereds i avsikt att tas upp i 
äldrenämnden under våren  
 

2015-11-03 
2015-2157 

Om särskilt 
äldreboende med en 
palliativ enhet kallad 
"Omtanken 

Stefan Hanna (C) Kommer att tas upp i 
äldrenämnden under våren 
 

2015-12-07 
2015-2345 

Inför Uppsalavärdar 
för fler vägar till jobb 
samt för en ren och 
välkomnande kommun 

Therez Olsson och 
Carolina Bringborn 
Anadol (båda M) 

Kommer att tas upp i 
arbetsmarknadsnämnde under 
våren 
 

2015-12-07 
2015-2445 

Om Barnens träd Stefan Hanna (C) Kommer att tas upp i gatu- och 
samhällsmiljönämnden den 30 
mars 

2015-12-07 
2015-2448 

Om att införa 
inkluderingsjobb 
 
 

Stefan Hanna och 
Ehsan Nasari (båda 
C) 

Kommer att tas upp i 
arbetsmarknadsnämnden under 
våren 
 

2015-12-07 
2015-2246 

Att anlägga 
pendlarparkeringar 

Stefan Hanna (C) Bereds i avsikt att tas upp i 
gatu- och samhällsmiljö-
nämnden under våren 

2015-12-07 
2015-2370 

Hur kommunen ska 
hantera avstängningar 
av gator vid 
ombyggnation 

Mohamad Hassan (L) Bereds i avsikt att tas upp i 
gatu- och samhällsmiljö-
nämnden under våren 

2015-12-07 
2015-2369 

Om att utreda en ny 
skola mellan 
Gottsunda och 
Sunnersta 
 

Mohamad Hassan (L) Bereds i avsikt att tas upp i 
utbildningsnämnden under 
våren 

2015-12-07 
2015-2447 

Särskild satsning på 
Vänge 

Stefan Hanna (C) Bereds i avsikt att tas upp i 
kommunstyrelsen under våren 
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