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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Cecilia Malmberg

2021-04-06

Dnr KS 2021-15

Kommunstyrelsen

Ärendebalans, obesvarade motioner per den 28 februari
2021
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen av obesvarade motioner per den 28 februari 2021 noteras.
Ärende
Kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning anger att
kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt.
Kommunledningsförvaltningen redovisar en sammanställning ur diariet av de
22 motioner som var obesvarade och äldre än 1 år den 28 februari 2021.
Av de 22 motioner som var obesvarade 28 februari 2021 kommer 2 att tas upp
på kommunfullmäktige i april 2021 samt 7 är planerade till
nämndsammanträden i april och maj för att kunna för att därefter planeras till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i maj och juni.
Några motioner beräknas behandlas efter sommaren och under hösten 2021. 8
motioner är under beredning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ärendebalans, obesvarade motioner per den 28 februari 2021, 2021-04-06
Bilaga – Ärendebalans motioner per 2021-02-28
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Bakgrund
Kommunallagen anger att en motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att underlätta och kvalitetssäkra
ärendeberedningen för att bland annat påskynda besvarandet av motioner.
Kommunala mål
Effektiv organisation med goda resultat
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Kommunledningsförvaltningen återkommer under hösten 2021 med
redovisning av då kvarvarande motioner.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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