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Motion till Österåkers kommunfullmäktige , 2018-05-16 

Motion om bifallna motioner 

I de senaste debatterna i Kommunfullmäktige har vi i opposition, det vill säga, vi partier som inte styr, 
fått slagits med näbbar och klor för att få er i majoritet att förstå ätten bifallen motion är ett beslut 
som skall genomföras. 

Vi kan ta några exempel där så inte är fallet 
Motion 21/2012 Mål, plan och riktlinjer för barngrupper i förskolan, dvs mindre barngrupper i 
förskolan . Kritik över hanteringen gavs från en enig revisorsgrupp. 
Motion 4/2014 om en vattensäker kommun som innebar att en revidering av det övergripande 
trygghets- och säkerhetsprogrammet skulle göras för att uppfylla kraven för certifiering 
Vattensäker kommun, samt ansöka om medlemskap i Svenska Livräddningssällskapet. 
Motion 2/2Ö14, innebärandes att tex turistbyrån görs om till en plats för ständig 
medborgardialog 
Motion 8/2015, om att lyfta in barnperspektivet i samhällsplaneringen. Här skulle ansvarig 
nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras i all fysisk 
planering i kommunen. Några konkreta fastslagna rutiner för hur detta skall gå till har vi inte sett. 

Demokratin mnåste fungera bättre i Österåker! 

Att lägga en motion innebär att någon/några har tänkt på att en förändring kan göra något bättre för 
oss alla här i Österåker. Motionären/motionärerna har undersökt, diskuterat och skrivit ett förslag. 
Motionen går sedan vidare och hänskjuts från Fullmäktige till någon annan instans, som då 
undersöker och ger sina kommentarer. Den instansen skickar sitt svar till Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen bereder motionen och dess förslag som sedan skickas tillbaka till 
Kommunfullmäktige. I Kommunfullmäktige avslås, anses besvarad eller bifalles motionen. 

Totalt är det många personer som har lagt tid och tankar och engagemang för att ta fram förslaget. 
Därefter har ett antal personer i kommunen lagt tid på att hantera motionen. Respekten för 
nedlagt engagemang och arbete borde vara större. 

Direkt efter att en motion bifalls i kommunfullmäktige borde arbetet starta med att genomföra 
beslutet. Men vi kan inte alltid se att detta sker. Hur kommer det sig? 

För den socialdemokratiska gruppen föreslås: 

Ätt samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens årsberättelse 
Att de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda. 

Marie Ende 


