Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-10-24

§ 208
Redovisning 2016 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år
KS-2016/683
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen i tjänsteskrivelse 2016-10-12 är anmäld, samt
att avskriva motion 2016:01 samt medborgarförslag 2015:18 från vidare handläggning.
Ärende
Tjänsteskrivelse 2016-10-12 och beslut från arbetsutskottet, § 183, 2016-10-10 har varit
utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-11-08
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Handläggare
Siobhán Górny
kommunsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-10-12

Diarienummer
KS-2016/683

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har
beretts inom ett år, november 2016
KS-2016/683
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen i tjänsteskrivelse 2016-10-12 är anmäld, samt
att avskriva motion 2016:01 samt medborgarförslag 2015:18 från vidare handläggning.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning.
Den sammanställning som redovisas i tjänsteskrivelsen gjordes den 6 oktober 2016.
Avgränsningar
Sammanställningen gjordes den 6 oktober 2016. Även motioner och förslag som inte uppnått
ettårsgränsen vid detta datum togs med i sammanställningen om det var uppenbart att de
inte skulle hinna beredas i tid.
Redovisning, motioner
Motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör Gredelby hagar och
Trunsta träsk till naturreservat (KS-2015/512) anmäldes till kommunfullmäktige i september
2015. Ett förslag till beslut fanns till kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2016,
men ärendet återremitterades till förvaltningen.
Motion 2015:10 från Björn-Owe Björk, Per Lindström och Anna-Karin Lieber (KD) om
synliggörande av skatt för kommunens anställda (KS-2015/607) anmäldes till
kommunfullmäktige i oktober 2015. Motionen har beretts så att beslut kan fattas på
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2016.
Motion 2016:01 från Kenneth Gunnar (KN.NU) - Flytta den konstfrusna isytan från
Sågverkstorget (KS-2016/131) anmäldes i februari 2016. Den har med andra ord inte uppnått
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ettårsgränsen, men eftersom isytan nu är borttagen är det lämpligt att avskriva motionen från
vidare handläggning.
Redovisning, medborgarförslag
Medborgarförslag 2015:07 om att omvandla Gredelbyskolan till ett centrum för kultur och
fritid (KS-2015/183) överlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2015 till
samhällsutvecklingsnämnden för beredning.
Medborgarförslag 2015:09 om att införa simskola i förskoleverksamheten (KS-2015/208)
lämnades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges sammanträde i april
2015. Kommunstyrelsen remitterade förslaget till utbildningsnämnden för yttrande, och
förslaget kommer enligt planen att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2016 (förutsatt att kommunstyrelsen inte återremitterar ärendet på sitt beredande
sammanträde i oktober).
Medborgarförslag 2015:18 om att inte bebygga Mojjen-tomten med bostäder (KS-2015/574)
lämnades till kommunstyrelsen för beredning i oktober 2015. Kommunfullmäktige har dock
antagit en detaljplan för området som syftar till att göra det möjligt att bebygga tomten (§ 34,
2016-03-09). Medborgarförslaget skulle därför kunna avskrivas från vidare handläggning.
Analys och åtgärder
Inkomna motioner och medborgarförslag diarieförs korrekt. Eventuella brister i hanteringen
uppkommer senare.
Att beredningen av motioner och medborgarförslag dröjer kan till största delen härledas till
att det är ett fåtal handläggare som arbetar med sådana ärenden, och arbetsbelastningen på
dessa kan bli hög. Förhoppningen är att användandet av e-förslag istället för
medborgarförslag i framtiden kan leda till ett jämnare inflöde av förslag från medborgarna,
och även att förslag på samma område inte lämnas in flera gånger.
Under förra mandatperioden introducerade kommunfullmäktiges presidium åtgärder för att få
bättre översyn över hanteringen av medborgarförslag och motioner. Kommunsekreteraren
för därför en lista över inkomna förslag och motioner, och listan har kontinuerligt uppdaterats
med redan vidtagna åtgärder samt redovisats vid presidiets beredningar inför varje
kommunfullmäktige.
Genom denna rutin har presidiet och förvaltningen möjlighet till överblick över vilka ärenden
som riskerar att närma sig ettårsgränsen. Eftersom listan förs manuellt finns dock en risk att
någon rad av misstag raderas vid redigeringen, och även om misstagen rättas till blir
uppföljningen lidande under en period. Ärendenas handläggning är däremot inte beroende
av uppföljningslistan – som nämnts ovan är försenad handläggning en resurs- och
arbetsbelastningsfråga.
Ekonomisk konsekvensanalys
Det förslag till beslut som finns i tjänsteskrivelsen innebär inga negativa ekonomiska
konsekvenser.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommunchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten

Åsa Franzén
administrativ chef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Tjänsteskrivelsens förslag till beslut bedöms inte ha en direkt påverkan på barn. De
medborgarförslag och motioner som föreslås avskrivas innehåller förslag som (om
bifallna) kunde ha haft en påverkan på barn, men orsaken till att de skrivs av är att beslut
redan är fattade och/eller verkställda som innebär att ett nu framskrivet förslag till beslut
inte skulle kunna bli bifall. Att avskriva dem ger därför ingen särskild påverkan.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

