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§ 86
Redovisning av mot ioner som inte slut gilt igt
behandlat s av fullmäktige
KSN-2021-00240
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under 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 2 mars 2021.
Sammanställningen återges som bilaga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 74
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021
Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige
Yrkanden
Simon Alm (-) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-):
att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på
rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till
beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet
vad gäller antal svar på motioner.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först Simon Alms (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (-) yrkande
med motiveringen:
Vi har flertalet gånger påpekat hur demokratin brister i Uppsala, och detta är tyvärr ännu
ett exempel. Detta grundar sig i situationen med ett minoritetsstyre som många gånger
agerar på ett sätt som gör att den demokratiska legitimiteten blir ännu svagare. För att
kunna styra en kommun krävs ordning och reda, uppenbarligen har inte konstellationen
SL och MP lagt en grund sa att man kan säga att denna princip följs, utan det är i stället
arvoderade poster, och politiskt spel som kommer i förgrunden.
Det var positivt att styret bifölls Fredrik Ahlstedts yrkande att uppdra till
kommunledningskontoret att redovisa balansen av motioner för kommunstyrelsens
arbetsutskott en gång per månad.
Vi yrkade också bifall till Simon Alms yrkande vilket tyvärr inte bifölls:
Att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på
rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till
beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet
vad gäller antal svar på motioner.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (-) yrkande med
motiveringen:
Både för en effektivare handläggning av motioner samt för att utveckla
kommunfullmäktiges arbete borde liknande motioner kunna grupperas och behandlas
samtidigt. Samtidigt både under beredningen och i samband med debatter i
kommunfullmäktige. Jag tycker att Simon Alms yrkande om att ta fram ett förslag till
Kommunfullmäktige hur detta kan skötas bättre var bra.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är ett mot demokratin respektlöst ofog av kommunstyrelsen att låta beredning av
ärenden bli långdragna och begrava frågor eller förvägra fullmäktiges ledamöter
möjlighet att påverka i frågor. Det allra tydligaste problemet är när en motion berör
något som en nämnd vill ta beslut för egen del i. Ofta kan då en motion förlora sin
möjlighet till genomförande om en nämnd redan har beslutat och verkställt sitt beslut i
frågan. Denna dragkamp blir tydligt oproportionerlig om motioner tar över ett år innan
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de återkommer till fullmäktige. Beredningen av ärenden kan och måste i en del fall ta tid,
men det är svårt att se några goda skäl till att låta det dröja över ett år. Om man saknar
något särskilt underlag eller ställningstagande från annan part kan kommunstyrelsen
alltid ändå återkomma till fullmäktige med förslag om att invänta just det moment som
man inväntar, och då lämna saken i fullmäktiges händer om man håller med eller om
man anser att man vill ta ett avgörande beslut ändå.
För stunden pågår en rättsprövning i förvaltningsrätten om lokalisering av nytt
konstmuséum där just den ovanstående problematiken har varit synnerligen aktuell.
Uppenbart har då fullmäktiges ordförande gjort tolkningen å kommunens vägnar att
fullmäktiges ledamöter är fullständigt i händerna på kommunstyrelsens välvilja på det
sättet att ledamöterna i fullmäktiges ställningstagandemöjlighet helt och hållet
inskränks i att avhandla motioner eller förslag som kommunstyrelsen väljer att skicka till
fullmäktige. Av det skälet bör kommunstyrelsen inte tillåtas dröja oskäligt länge med att
låta fullmäktige få ta ställning i frågor eftersom det försvagar det högsta beslutande
organet på ett sätt som är svårt att förklara ur ett demokratiskt perspektiv. Redan nu är
det annars för många fall redan omöjligt att få avhandla en ny motion innan fullmäktiges
mandattid tagit slut i oktober 2022.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett
särskilt yttrande:
Det är en ohållbar situation att det tar så lång tid att behandla inkomna motioner. Därför
är det positivt att vårt yrkande om att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa
balansen av motioner för kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad bifölls.
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§ 74
Redovisning av mot ioner som inte slut gilt igt
behandlat s av fullmäktige
KSN-2021-00240
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att lägga redovisningen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
2. att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa balansen av motioner för
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad.
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under 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 2 mars 2021.
Sammanställningen återges som bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021
Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Jonas
Petersson (C):
(1) att uppdra till kommunledningskontoret att föredra inkomna motioner från
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kommunfullmäktige för kommunstyrelsens arbetsutskott och att inhämta ett preliminärt
ställningstagande från arbetsutskottet innan motionerna går på gemensam beredning,
samt
(2) att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa balansen av motioner för
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad.
Erik Pelling (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) andra tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) första tilläggsyrkande (1) mot avslag
och finner att arbetsutskottet avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande.
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M)
yrkande med motiveringen:
En stor mängd motioner har lämnats in till kommunfullmäktige och ej behandlade
motioner växer. Detta beror till stor del på att det finns en stor opposition men också på
att ärenden till kommunfullmäktige i vissa fall behandlas på ett suboptimalt sätt. Ett
typexempel är behandlingen av kvarteret Seminariet där kommunfullmäktige
behandlade ”Detaljplan för kvarteret Seminariet” den 25 januari 2021 och ”Motion av
Karin Ericsson (C) om bildande av kulturreservat Seminariet” på sammanträdet där efter,
1 mars 2021. I princip samma argument kom upp på båda sammanträdena.
Samtidigt har kommunfullmäktige jobbat ifatt restlistan som uppstod vid införandet av
digitala möten med den förvirring, ovana som då uppstod genom att ha ett extra
kommunfullmäktige. Nu ligger hela ansvaret på att motioner inte blir behandlade på att
de styrande partierna inte får fram förslag till beslut till kommunfullmäktige.
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-03-02

Diarienummer:
KSN-2021-00240

Handläggare:
Lotta Vestin

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under 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 2 mars 2021.
Sammanställningen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Föredragning
Motionsarbetet fick ge företräde åt andra ärenden av både handläggare och politiska
instanser under år 2020 på grund av pandemin, och det har kraftigt påverkat årets
redovisning.
Totalt var 74 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 2 mars 2021, varav 54
motioner har lagts fram före den 1 juli 2020 och 8 motioner sedan 1 januari 2021.
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31 motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att samtliga dessa ska föreläggas
kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren.
Vid fullmäktiges sammanträde 1 mars 2021 väcktes ytterligare 13 motioner. Dessa
hade vid ärendets handläggning inte hunnit diarieföras och ingår inte i redovisningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021
Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av
fullmäktige

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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Datum:
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287689

Diarienummer:
KSN-2021-00240

Lotta Vestin
Bilaga

Handläggare:
Lotta Vestin

Sammanställning över motioner som inte
slutgiltigt behandlats av fullmäktige
I tabellen nedan följer en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt
behandlade av kommunfullmäktige per den 2 mars 2021. När det gäller motioner
med kommentaren ”under beredning” är dessa inte klara för behandling 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
2018-12-10

Dnr
20183861

Angående
om att avbryta byggplanerna
i kvarteret Södra Kalkstenen
och göra Blodstensskogen till
naturreservat
om samverkan mellan
offentligt och privat för att
öka den fysiska aktiviteten

Inlämnad av
Stina
Jansson och
Lovisa
Johansson
(FI)
Markus
Lagerquist
(M)

Status
Återremitterad
från KF 13 sep
2020.
KSAU 2021-0316
Under
beredning

2019-03-25

20191203

2019-04-29

20191604

om invånarstyrd
interpellationsdebatt

Stefan
Hanna (-)

Under
beredning

2019-09-16

2019- om räddningsaktion för
02816 Tämnaren

Jonas
Segersam
(KD)

2019- om att utlysa klimatnödläge
02809

Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)

Återremitterad
från KF 24 feb
2020. Under
beredning.
KS 2021-04-07

2019-09-16
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2019-09-16

2019- om en genomlysning av det
02814 offentliga rummet för att
maximera tryggheten

Therez
Almerfors
(M)

Passerat GSN,
klar till KSAU

2019-10-07

2019- om att ansluta Uppsala till
03067 ICANS Cities Appeal till stöd
för FNs konvention för
kärnvapenförbud

Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)

Under
beredning

2019-10-07

2019- om en sjuk kommun
03071

Jonas
Petersson (C)

KSAU 2021-0302

2019-11-05

2019- om att ansöka om att bli
03363 pilotkommun för Tryggare
Sveriges Bo Tryggt 2030

Therez
Almerfors
(M)

Under
beredning

2019-12-09

2019- om barns utsatthet för våld i
03838 hemmet

Passerat SCN,
klar till KSAU

2019-12-09

2019- om att minska utnyttjandet
03831 av personer i prostitution
och människohandel

2019-12-09

2019- om sänkt hastighet på väg
03842 654
2019- om att inrätta en
03830 haverikommission mot mäns
våld mot kvinnor

Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
David Perez
(SD)
Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
Lovisa
Johansson
(FI) och Stina
Jansson (FI)
Stefan Hanna
(-)
Tobias
Smedberg
(V)
Tobias
Smedberg
(V) och
Anette
Fischer (V)

2019-12-09

2019-12-09

201903832

2019-12-09

2019- om sexistisk och rasistisk
03844 reklam

2019-12-09

2019- om våldet går inte i pension
03843

2020-01-27

2020- om folkomröstning
00487
2020- om kommunalisering av
00489 samhällsbetalda transporter

2020-01-27

2020-01-27

om att stärka huskuraget

2020- om genomfartstrafik
00477 Kungsgatan

Under
beredning

Under
beredning
Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning
Passerat ÄLN,
klar till KSAU

Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
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2020-01-27

2020- om förankring av
00488 kollektivtrafikinvestering

Under
beredning

2020-01-27

202000495
202000485

Under
beredning
Under
beredning

2020-01-27

2020-01-27
2020-01-27
2020-01-27
2020-01-27

202000479
202000484
202000499
202000486

2020-02-24

202000803

2020-02-24

202000805

2020-02-24

202000806

2020-02-24

202000807
202000804

2020-02-24
2020-03-30
2020-03-30
2020-03-30
2020-03-30

202001320
202001321
202001322
202001319

2020-04-27

202001620

2020-04-27

202001621

2020-05-25

202002118

2020-05-25

202002109

Jonas
Segersam
(KD)
om smartare upphandling av Stefan Hanna
hemtjänst
(-)
om etiska riktlinjer mot
Lovisa
vapenindustrin i kommunens Johansson
lokaler och bolag
(FI) mfl
om att slå ihop verksamheter Stefan Hanna
(-)
om etableringsprocess och
Stefan Hanna
investerarpolicy
(-)
om Vackra stigen
Stefan Hanna
(-)
om ett bättre arbete mot
Jonas
hedersrelaterat våld och
Petersson (C)
förtryck
mfl
om artificiella träd
Therez
Almerfors
(M)
om folkomröstning kopplad
Stefan Hanna
till val av system för
(-)
kapacitetsstark kollektivtrafik
om kommunalrådsarvoden
Tobias
Smedberg
(V)
om vårdhundar
Diana Zadius
(C) mfl
om att i skrivelser från
Lisen
kommunen inkludera fler
Burmeister
former av våld i relationer
(SD)
om manligt självansvar i
Stina Jansson
skolan
(FI)
om matbodar
David Perez
(SD)
om utdelning av stipendium Linnea Bjuhr
(SD)
om kostnadsfria mensskydd
Stina Jansson
(FI), Lovisa
Johansson
(FI)
om lokal flaggdag
Mattias
Johansson
(C)
om kommunalt
Tobias
beredskapslager
Smedberg
(V)
om jämlikhetskommission
Tobias
Smedberg
(V)
om att skrota LOV
Tobias
Smedberg
(V)

Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Klar till GSN

Under
beredning
KSAU 2021-0302
Under
beredning
Passerat SCN,
klar till KSAU
Under
beredning
Klar till GSN
Under
beredning
KSAU 2021-0302
KSAU 2021-0302
KSAU 2021-0302
Under
beredning
Under
beredning
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2020-05-25
2020-05-25
2020-05-25
2020-05-25

202002114
202002127
202002121
202002125

2020-05-25

202002113

2020-05-25

202002115

2020-05-25

202002116

2020-05-25

202002117

2020-05-25

202002119

2020-05-25

202002120

2020-05-25

202002111

2020-05-25

202002122

2020-05-25

202002123

2020-05-25

202002124

2020-05-25

202002126
202002626

2020-08-31
2020-09-14

202002782

om bygglov som är
säsongsorienterade
om återkopplingstid vid
föreningars ärenden med
Uppsala kommun
om smartare upphandling av
hemtjänst
om upprustning och
plantering av träd och
grönska i Uppsala
om bibehållen
habiliteringsersättning med
anledning av coronaviruset
om färdtjänst för att minska
smittspridning bland
personal inom äldreomsorg
och hälso- och sjukvård med
anledning av Coronaviruset
om hotellrum mot strukturell
hemlöshet med anledning av
Coronaviruset
om insatser till utsatta EUmedborgare och papperslösa
med anledning av
Coronaviruset.
om lättnader för hyresgäster
med anledning av
Coronaviruset
om matleveranser till äldre
invånare med anledning av
Coronaviruset
om att stärka arbetet mot
sexuell exploatering och köp
av sexuella tjänster med
anledning av Coronaviruset
om säkerställande av
föreningslivets ekonomiska
förutsättningar
om säkerställande av
kulturens ekonomiska
förutsättningar
om tillfälligt höjt
försörjningsstöd för
barnfamiljer
om våld i nära relationer
under Coronapandemin
om utvärdering av åtgärder
inom daglig verksamhet i
ljuset av Covid-19
om demensförebyggande
åtgärder

Stefan Hanna
(-)
Stefan Hanna
(-)

Klar till PBN

Stefan Hanna
(-)
Mats Åhlund
(C)

Under
beredning
Passerat GSN,
klar till KSAU

Lovisa
Johansson
(FI) med flera
Stina Jansson
(FI) med flera

Under
beredning

Lovisa
Johansson
(FI) med flera
Lovisa
Johansson
(FI) med flera

Under
beredning

Lovisa
Johansson
(FI) med flera
Stina Jansson
(FI) med flera

Under
beredning

Lovisa
Johansson
(FI) med flera

Under
beredning

Lovisa
Johansson
(FI) med flera
Lovisa
Johansson
(FI) med flera
Stina Jansson
(FI) med flera

Under
beredning

Stina Jansson
(FI) med flera
Jonas
Petersson (C)
med flera
Linnea Bjuhr
(SD)

Under
beredning
Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning
Under
beredning

Passerat ÄLN,
KSAU 2021-0309
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2020-09-14

2020- om friytor på förskolor
02783

2020-09-14

2020- om klanstrukturer
02784

2020-09-14

2020- om att halvera arvoden
02786

2020-10-05

2020- om studentbostäder
02951

2020-12-14

2020- om fruktträd och bärbuskar
03699 på förskolegårdar

2020-12-14

2020- om fruktträd på kommunens
03700 mark

2020-12-14

2020- om intern bostadskö för
03701 Uppsalahem

2020-12-14

2020- om Kärnvapenfri framtid –
03702 anslut till ICAN Cities Appeal

2020-12-14

2020- om nödhjälp för
03703 ensamkommande

2020-12-14

2020- om att göra kommunens
03698 lönelistor tillgängliga online

2021-01-25

om att granska kommunens
sparkrav

2021-01-25

om att öka säkerheten för
cyklister

2021-01-25

2021-01-25

om bastu i finskt
förvaltningsområde
om fler kolonilotter och
kollektiva odlingsplatser
om hyggesfritt skogsbruk

2021-01-25

om minnesdagar

2021-01-25

Lisen
Burmeister
(SD)
Jonas
Segersam
(KD)
Tobias
Smedberg
(V)
Olle Romlin
(C) och Diana
Zadius (C)
Therez
Almerfors
(M)
Therez
Almerfors
(M)
Tobias
Smedberg
(V) och
Hanna
Victoria
Mörck (V)
Hanna
Victoria
Mörck (V)
och Artemis
Lumarker (V)
Torbjörn
Björlund (V)
och PerOlov
Forsblom (V)
Stina Jansson
(FI) och Josef
Safady
Åslund (FI)
Tobias
Smedberg
(V)
Lisen
Burmeister
(SD)
Artemis
Lumarker (V)
Stina Jansson
(FI) med flera
Magne
Björklund (V)
Stefan Hanna
(-)

Passerat PBN,
KSAU 2021-0309
Under
beredning
KSAU 2021-0302
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning

Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning
Under
beredning

Sida 6 (6)

2021-01-25
2021-01-25

om nämndsamarbete för
möten över
generationsgränser
om teckenspråkstolkning för
demokratin

Rigmor
Stenmark (C)

Under
beredning

Stina Jansson
(FI), Lovisa
Johansson
(FI)

Under
beredning

