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Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §162  Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner
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Tjänsteskrivelse

Redovisning av obesvarade motioner 
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendet i korthet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år. 

Om motioner
En motion kan enligt kommunallagen 22§ väckas av ledamöter i fullmäktige.
Vad gäller beredningen av motioner framgår av kommunallagen följande:

35 § En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget 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 eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning.

För vissa motioner tillämpas ett remiss-förfarande, utifrån att berörd nämnd ska ges

möjlighet att yttra sig om nämndens verksamhetsområde berörs:

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

Kommunledningskontorets bedömning
Antalet motioner varierar mellan åren. Svar på remisser har under 2020 i vissa fall 
dröjt liksom handläggningen på kommunledningskontoret. Hanteringen av Covid-19 
har sammantaget medfört en viss eftersläpning i motionshanteringen under året. 
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Lista över obesvarade motioner Utskriftsdatum: 2020-10-22

Dnr Rubrik Inlämnad Parti Status/Instans Bedömning Remiss till Besvarad Remiss 

skickad

Senast svar Dagar sedan 

inlämnande

2018.382 Motion gällande utredning av konsekvenserna av 

Engelska skolans etablering

2018-11-12 V Beslut Paus, politiska samtal. BUN 2019-06-18 2019-02-11 2019-06-25 710

2019.013 Motion gällande Hund i Vallentuna kommuns tjänst 2019-01-14 S Beslut Passerat KS 19/10. SN, UN, BUN, 

KFR, KPR

2019-07-25 2019-02-11 2019-06-26 647

2019.012 Motion gällande besöksinformation och skyltning 

vid E18

2019-01-14 SD Beslut Passerat KS 19/10. 647

2019.193 Motion om infartsparkering vid Ormsta station 2019-05-06 S Beslut Passerat KS 19/10. 535

2019.233 Motion om Vallentunas bostäder främst till 

Vallentunas invånare

2019-06-17 SD Beslut KSAU november SBF 493

2019.325 Motion om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun 2019-10-14 SD Handläggning SBF 374

2019.323 Motion om partiers representation i valnämnden 2019-10-14 SD Beslut KSAU november VBN 374

2019.322 Motion om ökat stöd till lokala företagare inom de 

gröna näringarna

2019-10-14 MP Beslut KSAU november 374

2019.320 Motion om att erbjuda klimatrådgivning till 

privatpersoner

2019-10-14 MP Handläggning 374

2019.361 Arbetsmiljön och förutsättningarna för 

hemtjänsten

2019-11-11 V Remissförfarande SN 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.357 Kompetensförsörjning och utveckling för 

kommunalt anställda sjuksköterskor

2019-11-11 S Handläggning SN 2020-04-28 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.356 Kompetenshöjning för vård - och omsorgens 

yrkesgrupper

2019-11-11 S Remissförfarande SN 2020-09-15 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.364 Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen 2019-11-11 S Remissförfarande SN 2019-11-14 2020-05-01 346

2019.363 Sänkta kostnader genom ökad bemanning i 

kommunens verksamheter

2019-11-11 S Handläggning 346

2019.399 Bryt det digitala utanförskapet bland äldre i 

Vallentuna

2019-12-16 S Handläggning KPR 2020-05-25 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.400 Utredning om 1 till 1 är en bra lösning 2019-12-16 MP Remissförfarande BUN, UN 2020-09-10 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.401 Bättre villkor för våra lärare 2019-12-16 MP Remissförfarande BUN, UN 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.398 Utveckla möjligheten till bättre ekonomisk 

hushållning

2019-12-16 S Beslut Passerat KS 19/10. 311

2020.035 Motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i 

Vallentuna

2020-01-27 S Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. SN, FN, KN 2020-07-31 2020-10-31 269

2020.036 Motion (S) om de 1348 tkr (en miljon tre hundra 

förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna kommun 

får i statsbidrag 2020 

2020-01-27 S Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. FN, SN 2020-07-31 2020-10-31 269

2020.037 Personal på träffpunkten 2020-01-27 V Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. Svar tidigast efter SN sammanträde 2020-

11-17.

FN, SN 2020-07-31 2020-10-30 269

2020.238 Utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten 2020-09-07 MP Handläggning i dialog med SBF/TFF 45

2020.286 Förbättra personalens anställningsvillkor, 

arbetsbelastning, öka jämnställdheten och att säkra 

kompetensförsörjningen

2020-10-12 S Remissförfarande SN 2020-10-21 2021-03-01 10

2020.285 Servering av viltkött inom Vallentuna kommuns 

verksamheter

2020-10-12 SD Remissförfarande BUN 2020-10-21 2021-03-01 10

2020.284 Nudging om fimpar 2020-10-12 MP Handläggning 10

2020.283 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar 2020-10-12 V Handläggning 10

2020.282 Medborgarförslag 2020-10-12 V Handläggning 10

2020.281 Markexploatering 2020-10-12 MP Remissförfarande SBF 2020-10-21 2021-03-01 10
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