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Svar på motion nr 9/2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg 
(S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner 

Sammanfattning 
Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margarita Olin (S) föreslår i motion nr 9/2018 
— Motion om bifallna motioner, att 

1. samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens årsberättelse, 
2. de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Anse motionen besvarad i den del som gäller bifallna motioner med hänvisning till att 
kommunens årsredovisning genom förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner som 
bifallits samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen ålägger berörd nämnd och 
förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut. 

2. Anse motionen besvarad i den del som gäller väckta motioner med hänvisning 
dels till att motioner som ej bifallits ej heller ska verkställas och därför inte ingår i 
kommunens årsredovisning, dels till att Kommunfullmäktige två gånger 
per år behandlar en redovisning av samtliga motioner som är väckta men ännu inte färdigberedda. 

Bakgrund 
Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margarita Olin (S) har i motion nr 9/2018 
- Motion om bifallna motioner, yrkat att samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens 
årsberättelse och att de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda. Motionärerna 
anser att respekten för nedlagt engagemang och arbete borde vara större och att bifallna motioner 
inte alltid verkställs. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunen upprättar årsredovisning i enlighet med Kommunallagens (KL) 11 kap § 19 samt enligt 
lagen om kommunal redovisning och kommunens ekonomiska styrregler. Årsredovisningen 
innehåller för den samlade kommunala verksamheten bland annat förvaltningsberättelse avseende 
det gångna verksamhetsåret för respektive nämnd och Kommunfullmäktige samt för Armada-
koncernen och Roslagsvattenkoncernen. 

Beslut fattade av Kommunfullmäktige ska verkställas av nämnd eller dess förvaltning i enlighet med 
KL 6 kap 4 § "Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut 
verkställs". I § 13 anges att (kommun)styrelsen särskilt ska verkställa fullmäktiges beslut. 
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Två gånger årligen behandlar Kommunfullmäktige en redovisning från Kommunstyrelsen av de 
motioner och medborgarförslag som är väckta men ännu inte färdigberedda, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. Väckta motioner omnämns därigenom särskilt i denna 
redovisning innefattande samtliga väckta motioner som ännu inte färdigbehandlats, och inte bara 
motioner som väckts under det gångna verksamhetsåret. Redovisningen grundar sig på 
Kommunallagens bestämmelse i 5 kap § 35 vilken bland annat anger: "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." 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar därutöver att väckta motioner som ej bifallits ej heller ska 
verkställas och därför inte ingår i kommunens årsredovisning. 

Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker förslaget om att anse motionen besvarad mot bakgrund av 
ovanstående. 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör 

Teter Freme 
Kansliehef 

Bilaga 
Motion nr 9/2018 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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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 att en 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 2/2^14, 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 måste 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: 

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

Rosita Olsson Palmberg Margareta Olin Marie Ende 


