KF 72

23 APRIL 2012

Nr 72. Redovisning av motioner som
inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige
KSN-2012-0564

Kommunledningskontoret avser att bereda motionsärendena till kommunstyrelsens arbetsutskott
under våren. Detta förutsätter att begärda remissvar
inkommer i tid.

Kommunfullmäktige

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår kommunfullmäktige

att lägga redovisningen till handlingarna.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande. Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas B ergman, Simone
Falk (båda M), Peter No rdgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
I reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna
i Uppsala kommun anges i § 15 (Kommunstyrelsens uppgifter) bl a ”Kommunstyrelsen skall före 1
april varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t o m året dessförrinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige”
Kommunledningskontoret har utarbetat bilagda
redovisning som är uppdaterad t o m kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari 2011. Redovisningen omfattar 20 motioner, vilket är fler jämfört med tidigare år.
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könsöverskridande uttryck och sexuell läggning .
Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. I Uppsala kommuns hållbarhetspolicy är en av
utgångspunkterna de m änskliga rättigheterna so m
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande.
Uppsala kommun ska enligt po licyn kännetecknas
av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet och det innebär att samtliga diskrimineringsgrunder skall beaktas. HBT-personers situation är således ett exempel på en sådan fråga.
Formen för att särskilt följa upp kommunens arbete
med de mänskliga rättigheterna finns i och m ed
hållbarhetsbokslutet.
Det är viktigt att mänskliga rättigheter sy nliggörs
och att kunskapen därom öka r. Utifrån detta perspektiv bör även gruppen äldre HBT-personer synliggöras och kunskapen därom höjas.
Äldrenämnden ser en satsning i form av ökad
HBT-kunskap inom verksamheterna som angelägen och har därför för av sikt att i kommande förfrågningsunderlag föra in denna fråga i kvalitetskraven. Med denna åtgärd får HBT-frågorna sägas
ha möjlighet till stor spri dning och kommer därmed många brukare till del. Utförare/p roducenter
är fria att sjä lva välja att HBT-certifi era sin verksamhet eller att välja annan åtgärd för att uppfylla
de krav uppdragen kräver. Sty relsen för Vård &
bildning ger exem pel på verksamheter som redan
utbildar sin personal i HBT-frågor och vissa verksamhetsområden har där visat intress e för certifiering. Det senare torde vara ett uttryck för att utföraren/producenten kan och vill utföra sitt uppdrag
utifrån sina egna beslut och förutsättningar. Med
hänvisning till föredragningen och äldrenäm ndens
avsikt att ta in denna fråga i kvalitetskraven föreslås avslag på motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Bilaga
Väckt/Dnr
2011-05-02
2011-0245
2011-05-02
2011-0285
2011-05-02
2011-0301
2011-08-30
2011-0470
2011-08-30
2011-0444
2011-09-26
2011-0480
2011-09-26
2011-0500
2011-09-26
2011-0502
2011-09-26
2011-0503
2011-09-26
2011-0513
2011-09-26
2011-0525
2011-09-26
2011-0525
2011-09-26
2011-0527
2011-10-31
2011-0535
2011-10-31
2011-0585

Motion angående
Inrätta ett mobilitetskontor för ett
hållbart resande i Uppsala
Gör heltid till en rättighet i Uppsala

Inlämnad av
Erik Pelling (S)

Digital karta med planeringsfunktion

Johan Lundqvist (MP)

Om att skicka ut ett informationsblad
om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun
Handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala
Skapa Årike Storvreta

Emma Wallrup (V)

Marlene Burwick m fl (alla S)

Marlene Burwick och Erik
Pelling (båda S)
Erik Pelling m fl (alla S)

Lika villkor för alla utförare av skatte- Stavros Giangozoglou (S)
finansierad pedagogisk verksamhet
Klyftorna ökar i Uppsala
Ulrik Wärnsberg (S)
Kostpolitiskt program

Ulrik Wärnsberg (S)

Cykelförmåner för kommunens
medarbetare
Arkitekturpolitik för ett Uppsala i
tiden
HBT-certifiera minst ett äldreboende i
Uppsala kommun
Erbjuda boendealternativ på dövas
villkor i teckenspråkig miljö
Öka makten över arbetstiden

Johan Lundqvist (MP)

Införa pilotprojekt av Bosta-förstmodellen mot hemlöshet i Uppsala

Malena Ranch och Maria
Gardfjell (båda MP)
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kommentar

Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april
Behandlas av
kommunstyrelsen den
11 april
Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april

Erik Pelling m fl (alla S) och
Johan Lundqvist m fl (alla MP)
Jeanette Escanilla (V)
Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april
Ilona Szatmari Waldau m fl
(alla V)
Frida Johnsson (MP)
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Väckt/Dnr
2011-10-31
2011-0609
2011-10-31
2011-0610
2011-10-31
2011-0619
2011-10-31
2011-0621
2011-11-28
2011-0665

Motion angående
Behovet av e-tjänster för information
om fysisk miljö och tillgänglighet
Gör småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala
Inför rösträtt från 16 år från och med
kommunalvalet 2014
Rätt till heltid

Inlämnad av
Johan Lundqvist och Malena
Ranch (båda MP)
Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S)
Kristin Lillieqvist (MP)

Se över habiliteringsersättningen

Malena Ranch (MP)
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Ilona Szatmari Waldau (V)

kommentar

Remisstiden till VLN
går ut 2 april
Remisstiden till HVO
går ut 20 april

