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§ 47 

 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 

KSN-2019-0523 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att lägga redovisningen till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anger att kommunstyrelsen före den 1 april varje år ska 

lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige till och 

med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

  

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 

behandlade av kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 90. 
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§ 90

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 

KSN-2019-0523 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anger att kommunstyrelsen före den 1 april varje år ska 

lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige till och 

med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 

behandlade av kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 



KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Vestin Lotta 

Datum 
2019-03-26 

Diarienummer 
KSN-2019-0523 

Kommunfullmäktige 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen före den 1 april varje 
år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till 
fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är 
slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. Sammanställningen 
bifogas detta ärende. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 
Totalt var 39 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 26 mars 2019, varav 19 motioner 
har lagts fram före den 1 juli 2018. 16 motioner är äldre än ett år. Motionerna framgår av 
bilaga till ärendet. Ambitionen är att samtliga dessa ska föreläggas kommunstyrelsen eller 
berörd nämnd innan sommaren. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 väcktes ytterligare 15 motioner. Dessa 
hade vid ärendets handläggning inte hunnit diarieföras och ingår inte i redovisningen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Lotta Vestin 

Datum 
2019-03-26 

Diarienummer 
KSN-2019-0523 

  

Bilaga 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 
I tabellen nedan följer en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt behandlade av 
kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. När det gäller motioner med kommentaren ”under 
beredning” har dessa ännu inte formellt behandlats i kommunstyrelsen eller nämnd. 
Beredningsarbetet med dessa motioner kan ha kommit olika långt, vilket innebär att vissa av 
motionerna kan komma att ha behandlats i nämnd eller kommunstyrelsen vid tidpunkten för 
fullmäktiges behandling av sammanställningen. 
 
 
Väckt Dnr Angående Inlämnad av Status 
2016-12-14 2016-2644 om vårdserviceteam Jonas Segersam 

och Ulla 
Johansson 
(båda KD) 

Har behandlats i 
äldrenämnden, ska 
behandlas i 
kommunstyrelsen 

2017-03-27 2017-1769 trygghet för alla elever Martin Wisell 
(KD) 

Har behandlats i 
utbildningsnämnden, ska 
behandlas i 
kommunstyrelsen 

2017-03-27 2017-1768 om skolskjuts i Uppsala 
kommun 

Jonas Segersam 
och Martin 
Wisell (båda KD) 

Har behandlats i 
utbildningsnämnden, ska 
behandlas i 
kommunstyrelsen 

2017-04-24 2017-2113 om trafikinformation vid 
ombyggnation av gator 

Stefan Hanna 
och Mia 
Nordström 
(båda C) 

Under beredning 

2017-05-29 2017-2456 om att informera om 
flerfamiljssystem och 
familjedaghem 

Martin Wisell 
(KD) 

Har behandlats i 
utbildningsnämnden, ska 
behandlas i 
kommunstyrelsen 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

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

www.uppsala.se 
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Väckt Dnr Angående Inlämnad av Status 
2017-09-11 2017-3189 om uthyrning av 

lantbruksbostäder 
Jonas Segersam 
(KD)  

Under beredning 

2017-09-11 2017-3190 om kulturtolkar Jonas Segersam 
(KD) 

Under beredning 

2017-09-11 2017-3191 om Stabby Trädgårdsstad Jonas Segersam 
(KD) 

Under beredning 

2017-10-09 2017-3480 om att upphöra med stöd 
för tiggeriverksamhet 

Simon Alm (SD) Har behandlats i 
socialnämnden, ska 
behandlas i 
kommunstyrelsen 

2017-11-06 2017-3578 om en inkluderande 
arbetsmarknad och en 
tryggare ålderdom 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning 

2017-11-06 2017-3791 om förbättrad 
cykelinfrastruktur i 
Uppsala 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning 

2018-01-29 2017-4252  om att möjliggöra för 
äldre döva, blinda och 
dövblinda att få bo på 
samma äldreboende i 
Uppsala 

Stig Rådahl (M) Under beredning 

2018-03-26 2018-1170 om husvagnar till 
nyanlända 

Simon Alm (SD) Under beredning 

2018-03-26 2018-1171 om tillämpning av 
bosättningslagen 

Simon Alm (SD) Under beredning 

2018-03-26 2018-1172 om att öka förståelsen för 
kulturella skillnader i 
Uppsala 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning 

2018-03-26 2018-1173 om Konstmuseum i 
Uppsala 

Jonas Segersam 
(KD) 

Under beredning 

2018-04-23 2018-1488 om sänkta 
parkeringsavgifter 

Simon Alm (SD) Under beredning 

2018-05-28 2018-1886 om att öka 
personalkontinuitet i 
hemtjänsten 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning 

2018-05-28 2018-1887 om en väg in för 
föreningslivet 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning 

2018-11-05 2018-3408 om att klä reningsverket i 
solceller 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning 
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Väckt Dnr Angående Inlämnad av Status 
2018-11-05 2018-3409 om solcellstunnel vid 

Kungsängsbron 
Mia Nordström 
(C) 

Under beredning 

2018-11-05 2018-3412 om att införa miljözon 3 i 
södra staden fr o m år 
2022 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning 

2018-11-05 2018-2413 om att förenkla för barn 
och ungdomar att idrotta 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning 

2018-12-10 2018-3862 om att garantera bostad 
åt alla ensamkommande 

Stina Jansson 
(FI) och Lovisa 
Johansson (FI) 

Under beredning 

2018-12-10 2018-3861 om att avbryta 
byggplanerna i kvarteret 
Södra Kalkstenen och gör 
Blodstensskogen till 
naturreservat 

Stina Jansson 
(FI)och Lovisa 
Johansson (FI) 

Under beredning 

2019-01-28 2019-0535 om sex timmars 
arbetsdag på försök i 
förskolan 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under beredning 

2019-01-28 2019-0536 om sex timmars 
arbetsdag på försök i 
socialtjänsten 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under beredning 

2019-01-28 2019-0537 om sex timmars 
arbetsdag på försök i 
äldreomsorgen 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under beredning 

2019-01-28 2019-0538 om krav på redovisning av 
vinst för fristående 
pedagogiska 
verksamheter 

Stina Jansson 
(FI)och Lovisa 
Johansson (FI) 

Under beredning 

2019-01-28 2019-0539 om pulsträning i 
grundskolan 

Lisen 
Burmeister (SD) 
och Kent 
Kumpula (SD) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0699 om ekologisk mat Stefan Hanna (-) Under beredning 

2019-02-25 2019-0700 om information om e-
cigaretter 

Lisen 
Burmeister (SD) 
och Kent 
Kumpula (SD) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0701 om att alla så kallade 
ensamkommande som 
uppgivit falsk ålder bör 
lagföras för bidragsbrott 

Simon 
Pettersson (SD) 

Under beredning 



4 (4) 
 

Väckt Dnr Angående Inlämnad av Status 
2019-02-25 2019-0702 om att stoppa 

boendelösningar för 
ensamkommande 
migranter 

Alexander von 
Uckermann (SD) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0703 om återbruksgalleria i 
Uppsala 

Tobias 
Smedberg (V) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0704 om simundervisning för 
barn i förskoleklass 

Tobias 
Smedberg (V) 
och Hanna 
Viktoria Mörck 
(V) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0706 om snabba hus för snabb 
lösning på bostadskris för 
unga 

Tobias 
Smedberg m fl 
(V) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0707 om medborgarförslag Stina Jansson m 
fl (FI) 

Under beredning 

2019-02-25 2019-0708 om förändring av förturer 
till bostäder i Uppsala 
kommun 

Simon Alm (SD) Under beredning 
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