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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.109
Datum: 2017-05-11
Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt
E-post: cecilia.stedt@ale.se
Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts
färdigt under våren 2017
Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
I Kommunal demokrati -huvudbetänkande, SOU 1975:41 som låg till grund för ovanstående skrivning i
kommunallagen förtydligas på s. 418 resonemanget kring på vilka grunder en motion kan avskrivas:
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 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.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år ska
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogade förteckningar över ej slutbehandlade motioner
och medborgarförslag samt ej slutbehandlade motioner från ungdomsfullmäktige. På grund av
förlorad aktualitet föreslår förvaltningen att motion från Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren (S)
om ökad vistelsetid i förskolan (KS 2011.249) samt motion från Aroseniusskolan om temperaturen
på Aroseniusskolan (KS 2015.374), avskrivs.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motion från Paula Örn (S) och
Dennis Ljunggren (S) om ökad vistelsetid i förskolan (KS 2011.249) samt motion från
Aroseniusskolan om temperaturen på Aroseniusskolan (KS 2015.374), avskrivs.
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Tjänsteutlåtande 2017-05-11
Bilaga med förteckning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 2017-05-11
Bilaga med förteckning av ej färdigberedda motioner från ungdomsfullmäktige 2017-05-11
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