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Besvarande av 12 motioner väckta av företrädare för Liberalerna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att besvara motionerna i ärendets bilaga med hänvisning till föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Under den föregående mandatperioden väckte företrädare för Liberalerna 12 motioner som 
inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. I beredningen har gruppledarna för 
föregående mandatperiods opposition i fullmäktige hörts.  
 
Föredragning 
Den nya politiska ledning som bildats efter valet har flera vägar att gå för att förverkliga sina 
ambitioner. De aktuella motionerna har ett innehåll som den nya kommunledningen på olika 
sätt avser att arbeta med. En del kan komma att föras fram i Mål och budget. Annat kan 
komma att aktualiseras i nya ärenden i ansvariga nämnder.  
 
Motionerna är väckta i en situation när motionsvägen var den naturliga vägen för dåvarande 
opposition att föra fram sin politik. Nu kan de förslag som aktualiseras föras fram av 
kommunens nya politiska ledning på det sätt som är bäst för respektive förslag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
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Bilaga - Besvarande av 12 motioner väckta av företrädare för 

Liberalerna under föregående mandatperiod 

Motioner som kommunfullmäktige föreslås besvara med hänvisning till föredragningen i 

ärendet. 
 

 

Dnr. Motionär och titel 

KSN-2017-0973 Motion av Mohamad Hassan och Eva Edwardsson (båda L) om att 

inrätta ett upphandlingsråd 

KSN-2017-1771 Motion av Mohamad Hassan (L) om att bevilja fackförbund 

närvarorätt vid nämndsammanträden 

KSN-2017-2678 Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta en investeringsfond 

KSN-2017-2690 Motion av Eva Edwardsson och Mohamad Hassan (båda L) om att 

Uppsala ska inleda processen för att ansöka om att bli Europas 

kulturhuvudstad år 2029 

KSN-2017-3427 Motion av Mohamad Hassan (L) om utökad valfrihet inom 

hemvården 

KSN-2017-3426 Motion av Mohamad Hassan (L) om förändrat förfarande vid 

upphandlingar 

KSN-2017-4193 Motion av Urban Wästljung m.fl. (L) om möjliggörande att delta i 

AU-, presidie- och utskottsmöten samt att justera protokoll på 

distans 

KSN-2017-4195 Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda L) om ökat 

deltagande i arbete och studier för personer som gått särskola och 

särgymnasium 

KSN-2017-4196 Motion av Mohammad Hassan (L) om att stärka samarbetet med 

Uppsala universitet och SLU genom tillämpad forskning, projekt 

och examensarbeten kopplade till Uppsalas utveckling 

KSN-2017-4197 Motion av Mohammad Hassan (L) om hemlöshetstrategi och 

hemlöshetssamordnare 

KSN-2017-4233 Motion av Benny Lindholm (L) om att kartlägga hur många 

personer i Uppsala kommun som fått sin personliga assistans enligt 



2 (2) 

 

Dnr. Motionär och titel 

LSS indragen 

KSN-2018-0675 Motion av Mohammad Hassan (L) om att upplåta en stadsdel som 

testområde för självkörande fordon 

 

 

 

 

 

 

 


	Besvarande av 12 motioner väckta av företrädare för Liberalerna

