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§ 57

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2018-0732

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen senast april månad 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 27 februari 2018. Sammanställningen bifogas detta 
ärende. 

Totalt är 46 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 27 februari 2018, varav 14 motioner har  
lagts fram före den 1 juli 2017. Fyra motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att samtliga dessa ska 
föreläggas kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018.

KF 14  23 april 2018
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Plats och tid: Bergius, 13:00 – 14:20 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Therez Olsson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S)  
Eva Christiernin (S)  
Linda Eskilsson (MP)  
Daniel Rogozinski (V)  
Hanna Mörck (V) 
Eva Edwardsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga  
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Erik Boman, presschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Hannes Vidmark, 
avdelningschef ekologisk hållbarhet. Sara Börjesdotter Bjurström, enhetschef strategisk 
planering. Ingela Persson, kommunsekreterare. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Pia Agestedt, politisk sekr (MP). Sara Persson, politisk sekr (M). Helena Hedman 
Skoglund, politisk sekr (L). Joakim Holmertz, politisk sekr (C). Victor Landing, 
politisk sekreterare (KD).  

Utses att 
justera: 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 49 - 75 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Forsell Tommy 
 

Datum 
2018-03-01 

Diarienummer 
KSN-2018-0732 

 
  

 
Kommunstyrelsen 

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 27 februari 2018. Sammanställningen 
bifogas detta ärende. 
 
Föredragning 
Totalt är 46 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 27 februari 2018, varav 14 motioner 
har lagts fram före den 1 juli 2017. Fyra motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att 
samtliga dessa ska föreläggas kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 

 
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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Handläggare 
Forsell Tommy 

Datum 
2018-02-27 

Diarienummer 
KSN-2018-0732 

  

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 27 februari 2018. 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 Kommentar 
2016-11-07 2016-2360 om fler parkbänkar för 

äldre 
Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

2016-12-14 2016-2644 om vårdserviceteam Jonas Segersam 
och Ulla 
Johansson 
(båda KD) 

Under beredning. 

2016-12-14 2016-2648 om stärkt 
upphandlingsarbete 

Jonas Segersam 
(KD) 

Under beredning. 

2017-02-27 2017-0973 Inrätta ett 
upphandlingsråd 

Mohamad 
Hassan och Eva 
Edwardsson 
(båda L) 

Under beredning. 

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

Under beredning. 

2017-03-27 2017-1771 bevilja fackförbund 
närvarorätt vid 
nämndsammanträden 

Mohamad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

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

Jonas Segersam 
och Martin 
Wisell (båda KD) 

Under beredning. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

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

www.uppsala.se 
 



2 (4) 
 

Väckt Dnr Angående Inlämnad av Kommentar 
2017-04-24 2017-1953 budget och 

årsredovisning över 
satsningar i kransorter 
och på landsbygden 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning. 

2017-04-24 2017-2014 möjliggörande för 
Uppsalabor och företag 
att bidra till ökad 
tillgänglighet i centrala 
Uppsala 

Stig Rådahl (M) Under beredning. 

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

Stefan Hanna 
och Mia 
Nordström 
(båda C) 

Under beredning. 

2017-04-24 2017-2115 om att införa mer fysisk 
aktivitet i Uppsalas skolor 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

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

Martin Wisell 
(KD) 

Under beredning. 

2017-06-21 2017-2678 om att inrätta en 
investeringsfond 

Mohamad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

2017-06-21 2017-2690 om att Uppsala ska inleda 
processen för att ansöka 
om att bli Europas 
kulturhuvudstad år 2029 

Eva Edwardsson 
och Mohamad 
Hassan (båda L) 

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3183 om ansökan om 
medlemskap i 
Arlandaregionen 

Jonas Segersam 
(KD)  

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3185 om att marknadsföra 
Uppsala genom att 
uppmärksamma 
bemärkta Uppsalabor 

Jonas Segersam 
(KD)  

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3187 om trygghetsboenden Jonas Segersam 
(KD) 

Under beredning. 

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. 

2017-09-11 2017-3193 om ökad trafiksäkerhet i 
centrala Uppsala 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3194 om att införa aktivt 
skolval i Uppsala 

Anne 
Lennartsson (C) 

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3195 om anropsstyrd Stefan Hanna Under beredning. 
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Väckt Dnr Angående Inlämnad av Kommentar 
kollektivtrafik (C) 

2017-09-11 2017-3196 om en bättre utbildning 
för Uppsalas barn och 
unga 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

2017-09-11 2017-3197 om kostnadsfria 
trygghetslarm 

David Perez (SD) Under beredning. 

2017-09-11 2017-3198 om vuxna 
ensamkommande barn 

Simon Alm (SD) Under beredning. 

2017-10-09 2017-3427 om utökad valfrihet inom 
hemvården 

Mohamad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

2017-10-09 2017-3426 om förändrat förfarande 
vid upphandlingar 

Mohamad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

2017-10-09 2017-3481 om att anlägga ett 
utomhusgym 
Stadsträdgården 

David Perez (SD) Under beredning. 

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

Simon Alm (SD) Under beredning. 

2017-11-06 2017-3577 om att främja 
cykelidrotten i Uppsala 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

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. 

2017-11-06 2017-3792 om att utveckla 
Graneberg 

Mia Nordström 
(C) 

Under beredning. 

2017-12-13 2017-3793 om att upprätthålla 
tysthetsnormen på 
kommunens bibliotek 

Martin Wisell 
(KD) 

Under beredning. 

2017-12-13 2017-4193 om möjliggörande att 
delta i AU-, presidie- och 
utskottsmöten samt att 
justera protokoll på 
distans 

Urban 
Wästljung mfl 
(L) 

Under beredning. 

2017-12-13 2017-4194 om boulehallen i 
Gottsunda 

Mohammad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

2017-12-13 2017-4195 om ökat deltagande i 
arbete och studier för 
personer som gått 
särskola och 
särgymnasium 

Mohamad 
Hassan och 
Anna Manell 
(båda L) 

Under beredning. 
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Väckt Dnr Angående Inlämnad av Kommentar 
2017-12-13 2017-4196 om att stärka samarbetet 

med Uppsala universitet 
och SLU genom tillämpad 
forskning, projekt och 
examensarbeten 
kopplade till Uppsalas 
utveckling 

Mohammad 
Hassan (L) 

Under 
 beredning. 

2017-12-13 2017-4197 om hemlöshetstrategi och 
hemlöshetssamordnare 

Mohammad 
Hassan (L) 

Under beredning. 

2017-12-13 2017-4198 om att riva upp beslut om 
vindkraftsköp 

Simon Alm (SD)  Under beredning. 

2017-12-13 2017-4233 om att kartlägga hur 
många personer i Uppsala 
kommun som fått sin 
personliga assistans enligt 
LSS indragen 

Benny Lindholm 
(L)  

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. 

2018-01-29 2018-0428 om kompetensutveckling 
för beslutsfattare 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

2018-01-29 2018-0430 om att utveckla Gamla 
Uppsala 

Stefan Hanna 
(C) 

Under beredning. 

2018-02-26 2018-0675 om att upplåta en 
stadsdel som testområde 
för självkörande fordon 

Mohammad 
Hassan (L) 

Under beredning. 
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