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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 195
Redovisning av obesvarade motioner 2021 (KS 2021.215)
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, den 12 oktober, fanns 16 obesvarade motioner. I vilken 
beslutsinstans dessa är i, samt när ett beslut kan fattas framgår i kommentarsfält.
Två av motionerna på listan, väckta 2020-10-12, kommer att ha något längre beredningstid än 
ett år. Motionerna är listade på kommunstyrelsens dagordning den 18:e oktober. Beslut i 
ärendena kan fattas vid fullmäktiges sammanträde den 8:e november.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §158 KS AU Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Obesvarade motioner - lista 2021-10-12



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20

Referensnummer för signaturer:

§ 158
Redovisning av obesvarade motioner 2021 (KS 2021.215)
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, den 12 oktober, fanns 16 obesvarade motioner. I vilken 
beslutsinstans dessa är i, samt när ett beslut kan fattas framgår i kommentarsfält.
Två av motionerna på listan, väckta 2020-10-12, kommer att ha något längre beredningstid än 
ett år. Motionerna är listade på kommunstyrelsens dagordning den 18:e oktober. Beslut i 
ärendena kan fattas vid fullmäktiges sammanträde den 8:e november.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Obesvarade motioner - lista 2021-10-12



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-12

DNR KS 2021.215 
EMELIE HALLIN SID 1/2
STABSCHEF 
08-58785203  
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning av obesvarade motioner 
2021

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

Sammanfattning av ärendet
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, den 12 oktober, fanns 16 obesvarade motioner. I 
vilken beslutsinstans dessa är i, samt när ett beslut kan fattas framgår i 
kommentarsfält. 
Två av motionerna på listan, väckta 2020-10-12, kommer att ha något längre 
beredningstid än ett år. Motionerna är listade på kommunstyrelsens dagordning den 
18:e oktober. Beslut i ärendena kan fattas vid fullmäktiges sammanträde den 8:e 
november. 

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. 

Kring avskrivning av motioner finns ej någon reglering i övrigt, visst stöd för tolkning 
finns utifrån demokratiutredningens resonemang: ”Om en motion inte längre är 
aktuell eller redovisningen av vad som kommit fram under beredningen bedöms 
tillräcklig med hänsyn till motionens syfte och innehåll, kan kommunfullmäktige 
resp. landstinget besluta att avskriva motionen. Några kriterier för att sådant 
beslut skall kunna fattas uppställs inte. Det ankommer på det beslutande organet att 
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avgöra vad som skall ske med motionen. En motion kan således avskrivas, även om 
beredningen enligt styrelsens eller annan nämnds uppfattning bör fortsättas eller 
motionären begär det.” (SOU 1975:41, s. 418).

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.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten



Lista över obesvarade motioner Utskriftsdatum: 2021-10-12
Dnr Rubrik Inlämnad Parti Status Bedömning/kommentar Remiss till Besvarad Remiss 

skickad
Senast svar Dagar sedan 

inlämnande
2020.284 Nudging om fimpar 2020-10-12 MP Beslut Kommunstyrelsen 18 oktober > fullmäktige 8 november 365
2020.283 Tryggt och snyggt? - Motion om städdagar 2020-10-12 V Beslut Kommunstyrelsen 18 oktober > fullmäktige 8 november 365
2020.377 Vallentuna kommun en attraktiv arbetsgivare som 

tar ansvar för sin personal
2020-12-07 S Beslut Kommunstyrelsen 18 oktober > fullmäktige 8 november 309

2020.382 Trygghetskameror vid cykelparkeringarna 
Vallentuna centrum

2020-12-07 SD Beslut Kommunstyrelsen 15 november > fullmäktige 6 december 309

2020.378 Införa resultatutjämningsreserv 2020-12-07 S Beslut Kommunstyrelsen 18 oktober > fullmäktige 8 november 309
2021.075 Utökad uppsökande verksamhet för att främja 

goda levnadsförhållanden i Vallentuna kommun
2021-02-22 V Remissförfarande SF begärt förlängd remisstid till septembernämnd, beviljad. SN 2021-09-20 2021-02-24 2021-09-01 232

2021.076 Belysning vid de kommunala lekplatserna 2021-02-22 S Beslut Kommunstyrelsen 15 november > fullmäktige 6 december TFF 2021-02-24 2021-08-01 232
2021.126 Renovering av runstenar och runristningar i 

Vallentuna
2021-03-29 V Remissförfarande KN 2021-05-06 2021-10-30 197

2021.128 Matkultur som kulturellt utbud i Vallentuna 
kommun

2021-03-29 SD Handläggning KN 2021-09-27 2021-05-06 2021-10-30 197

2021.194 Mensskydd - en jämställdhetsfråga 2021-06-07 S Remissförfarande BUN, UN 127
2021.269 Aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav 2021-09-13 MP Handläggning 29
2021.268 Trafiksituationen i Vallentuna 2021-09-13 V Handläggning 29

Inventering av ödehus 2021-10-11 SD 1
Pedagogisk odling 2021-10-11 MP 1
Offentliga toaletter 2021-10-11 S 1
HBTQ-ungdomsgård 2021-10-11 S 1
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