SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§109

Dnr KS 2020-569

Motionsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna motionsredovisningen och lägga denna till handlingarna.
2. Inga motioner avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i
ärendet inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska
detta anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige har möjlighet att vid
behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Inför motionsredovisningen i december 2020 bör en mer omfattande motionsredovisning
presenteras, där respektive förvaltning uppdras att tydligt redogöra i varje enskilt ärende varför
motionen inte kunnat beredas i tid. Detta underlag förväntas underlätta beslut om eventuella
avskrivningar. En process för att effektivisera motionshanteringen har även påbörjats.
Inga motionssvar kommer att gå upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2020 med
anledning av Corona.

Beslutsunderlag
§73 KSAU protokollsutdrag med tjänsteutlåtande och bilaga avseende motionsredovisning 2020

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kanslichef
Norrtälje kommuns politiska sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020-569

Motionsredovisning 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna motionsredovisningen och lägga denna till handlingarna.
2. Inga motioner avskrivs.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i
ärendet inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska
detta anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige har möjlighet att vid
behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Inför motionsredovisningen i december 2020 bör en mer omfattande motionsredovisning
presenteras, där respektive förvaltning uppdras att tydligt redogöra i varje enskilt ärende varför
motionen inte kunnat beredas i tid. Detta underlag förväntas underlätta beslut om eventuella
avskrivningar. En process för att effektivisera motionshanteringen har även påbörjats.
Inga motionssvar kommer att gå upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2020 med
anledning av Corona.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende motionsredovisning
Bilaga 1 - Uppdaterad motionsredovisning

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Kanslichef
Norrtälje kommuns politiska sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-30
Diarienummer: KS 2020-569

Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motionsredovisning per juni 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna motionsredovisningen och lägga denna till handlingarna.
2. Inga motioner avskrivs.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Enligt kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i
ärendet inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska
detta anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige har möjlighet att vid
behandling av sådan anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Inför motionsredovisningen i december 2020 bör en mer omfattande motionsredovisning presenteras,
där respektive förvaltning uppdras att tydligt redogöra i varje enskilt ärende varför motionen inte
kunnat beredas i tid. Detta underlag förväntas underlätta beslut om eventuella avskrivningar. En
process för att effektivisera motionshanteringen har även påbörjats.
Inga motionssvar kommer att gå upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2020 med anledning
av Corona.

Ärendet
Beskrivning
Bakgrunden till ärendet är att kommunfullmäktige två gånger per år, i juni respektive december, ska få
en redovisning av de motioner som är under beredning. I samband med detta kan kommunfullmäktige
också välja att avskriva motioner.
Enligt kommunallagens 5 kap. 35 § bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska detta anmälas till
kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige har möjlighet att vid behandling av sådan
anmälan avskriva en motion från vidare handläggning.
Till följd av det extraordinära läge som medförs av covid-19 så kommer inga motionssvar att föras upp
till kommunfullmäktige innan hösten 2020. Detta med anledning av att merparten av motionerna inte är
lämpliga att framföra under rådande situation om de ska behandlas på ett rättvisande sätt.
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Lagkrav
Ärendet regleras av Kommunallag (2017:725) 5 kap. 35 §. Paragrafen anger att en motion om
möjligt ska beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare handläggning.
Koppling till gällande styrdokument
Motionsredovisningen behandlas i kommunfullmäktiges arbetsordning § 30.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Arbetet med utvecklingen av motionshanteringsprocessen har under våren fortgått och vissa framsteg
har gjorts med att göra processen effektivare. Ett exempel på detta är att den interna
ansvarsfördelningen för besvarandet av motionerna har förtydligats.
En approximativ prognos har innan utbrottet av Covid-19 varit att minst 50 stycken av de motioner
som inkommit skulle ha beretts av förvaltningen innan årets slut. Efter utbrottet av Covid-19 och den
osäkerhet som det medför så har denna siffra reviderats ned till minst 30 beredda motioner. Dock
finns fortfarande förhoppningar om att den högre siffran ska kunna uppnås.

Tidplaner
Motionsredovisningen behandlas under fullmäktiges sammanträden i juni respektive december.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – motionsredovisning per juni 2020

Beslut skickas till
Kanslichef
Norrtälje kommuns politiska sekreterare
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Motionsredovisning Enligt kommunallagen 5 kap 35 §.
Kommunallagen stadgar att motion bör beredas
så, att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen vid sammanträde som
hålles inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid
skall detta och vad som har framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige vid
sammanträde inom angiven tidpunkt.
Fullmäktige får vid behandling av sådan
anmälan avskriva motionen från vidare
handläggning.

Motionens
Lämnats in diarienummer Nuvarande status:
Färdig för politisk handläggning
2011-12-19 KS 2011-2267
(politiska sekreterare)
2017-11-06 KS 2017-2029 Färdig för politisk handläggning

Motionärer

Motionens namn

Bertil Karlsson (V)

Kollektivt gemensamhetsboende

Anders Fransson (ROOP)

Motion om Hallstaviks vänthall

Catarina Wahlgren, Johannes Folkesson och
Christina Hamnö(V)

Motion angående bostäder i Norrtälje
kommun

2018-02-19 KS 2018-155

Partimotion (SD)

Partimotion om införandet av
integrationsplan i Norrtälje kommun

2018-02-19 KS 2018-46

Catarina Wahlgren, Johannes Folkesson och
Christina Hamnö (V)

Motion angående kommunens uppgift att
tillgodose kommunmedborgarnas behov 2018-02-19 KS 2018-232
av bostäder

Catarina Wahlgren, Johannes Folkesson och
Christina Hamnö (V)

Motion angående nya punkter inarbetas i
2018-02-19 KS 2018-159
Norrtälje kommuns markpolicy

Inväntar svar från Roslagsbostäder

Vilande

Inväntar svar från Roslagsbostäder

Inväntar svar från Mark- och
exploateringsavdelningen
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Mikael Strandman (SD)

Motion angående kommunala
bostadskön och ensamma nyanlända
män

2018-05-07 KS 2018-690

Färdig för politisk handläggning

Ander Fransson (ROOP)

Motion ang gratisbussar från Norrtälje

2018-06-11 KS 2018-938

Färdig för politisk handläggning

Anders Fransson (ROOP)

Motion ang verksamhet i tingshuset

2018-06-11 KS 2018-935

Färdig för politisk handläggning

Anders Fransson (ROOP)

Motion angående detaljplan Grisslehamn 2018-10-01 KS 2018-1657

Bereds av planavdelningen

Mikael Strandman (SD)

Motion angående åtgärder i grisslehamn

2018-10-01 KS 2018-1617

Färdig för politisk handläggning

Andrea Kronvall (SD)

Motion angående införskaffande av
rullstolsgunga

2018-12-06 KS 18-2322

Skickad till Gatuparkavdelningen

Ulrika Falk (S)

Utveckla Norrtälje kommuns
invånarservice på landsbygd

2019-01-18 KS 2019-107

Inväntar intern granskning av
kommunstyrelsekontorets kansli

Magnus Jegréus och Yvonne Svensson
(ROOP)

Bygdeskolor

2019-01-18 KS 2019-108

Färdig för politisk handläggning

Yvonne Svensson (ROOP)
Tommy Grönberg (SD)

Rösa trafikplats
Närvarorätt för ersättare i utskott

2019-01-18 KS 2019-110
2019-01-18 KS 2019-116

Färdig för politisk handläggning
Bereds av kanslienheten

Hanna Stymne-Bratt (S)

Barns rätt till lek utomhus

2019-01-18 KS 2019-106

Färdig för politisk handläggning

Magnus Jegreus (ROOP)

Rensning av busk och sly

2019-01-18 KS 2019-109

Färdig för politisk handläggning

Camilla Rydstrand (MP)

Klimatomställningsplan

2019-01-21 KS 2019-121

Färdig för politisk handläggning
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Camilla Rydstrand (MP)

LOV i daglig verksamhet

2019-01-21 KS 2019-120

Bereds av KSON

Camilla Rydstrand (MP)

Utvecklingsprgram för fritidshem

2019-02-18 KS 2019-242

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Lorant Alföldi (SD)

Digital hantering, ersättningar och
arvoden

2019-02-18 KS 2019-243

Vilande

Camilla Rydstrand (MP)

Mobilitet för ökad service

2019-02-18 KS 2019-241

Inväntar intern granskning av
kommunstyrelsekontorets kansli

Conny Andersson (S) och Anders Lidén (S)

Kretsloppspark vid Baldersgatan

2019-02-18 KS 2019-245

Färdig för politisk handläggning

Ingmar Ögren (SD)

Ändrade rutiner vid proportionellt val

2019-02-18 KS 2019-244

Vilande

Mikael Strandman (SD)

Kommunalt tillhandahållande av gatusand 2019-02-18 KS 2019-246

Bereds av Gatuparkavdelningen

Samtliga i KF:s V-grupp

Avgiftsfri simundervisning

2019-04-15 KS 2019-444

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Yvonne Svensson (ROOP)

Biblioteken i Edsbro och Rånäs
Nyttjande av lokaler i före detta
brandstationen, Baldersgatan

2019-04-15 KS 2019-544

Vilande

2019-04-15 KS 2019-398

Färdig för politisk handläggning

Magnus Jegréus (ROOP)

Användning av Grindstugan vid ROS

2019-04-15 KS 2019-541

Vilande

Magnus Jegréus (ROOP)
Vänsterpartiet
Olle Jansson (S)

Nysättrahemmet som demensboende
Kommunala anslagstavlor
Trygg väg för alla till skolan
Verka för snabbuss mellan Norrtälje och
Stockholm

2019-04-15 KS 2019-543
2019-04-15 KS 2019-572
2019-04-15 KS 2019-582

Bereds av KSON
Bereds av Gatuparkavdelningen
Bereds av Gatuparkavdelningen

2019-04-15 KS 2019-588

Färdig för politisk handläggning

Lämna Mälardalsrådet

2019-04-15 KS 2019-587

Färdig för politisk handläggning

2019-04-15 KS 2019-586

Vilande

2019-04-15 KS 2019-585

Vilande

Magnus Jegréus (ROOP)

Britt-Mari Canhasi och Tommy Grönberg (SD)
Mikael Strandman (SD)

Ingmar Ögren (SD)

Ändra ordningsföreskrifter och inför
tiggeriförbud
Samåkning

Britt-Mari Canhasi och Helena Ekekihl (SD)

Gratis broddar

2019-04-15 KS 2019-584

Bereds av Älderombudsmannen

Andrea Kronvall och Tommy Grönberg (SD)

Belysning i Rimbo

2019-04-15 KS 2019-583

Bereds av Gatuparkavdelningen

Andrea Kronvall (SD)
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Samtliga i KF:s V-grupp

Feministiskt självförsvar

2019-06-03 KS 2019-821

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Andrea Kronvall och Tommy Grönberg (SD)

Rusta upp mullevallen i Rimbo

2019-06-03 KS 2019-822

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Magnus Jegréus (ROOP)

Meröppet på mindre bibliotek

2019-06-03 KS 2019-823

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Olle Jansson (S), Conny Andersson (S) och
Anders Lidén (S)

Landbygden behöver fler
pendlarparkeringar

2019-06-03 KS 2019-824

Färdig för politisk handläggning

Margareta Lundgren (S)

Rätt till förskola för alla

2019-06-03 KS 2019-825

Lars Sundberg och Roger Berglund (S)

Turistservice i Grisslehamn

2019-06-03 KS 2019-826

Yvonne Svensson (ROOP)

Lommarstranden

2019-10-07 KS 2019-1590

Bereds av mark- och
exploateringsavdelningen

Yvonne Svensson (ROOP)

Meröppna skolbibliotek

2019-10-07 KS 2019-1592

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Yvonne Svensson (ROOP)

Matsvinn

2019-10-07 KS 2019-1591

Jessica Hilwëyn och Ola Nordstrand (V)

Avgiftsfria mensskydd

2019-11-11 KS 2019-2094

Vilande
Bereds av barn- och
utbildningskontoret tillsammans med
KSON

Lóránt Alföldi och Tina Sandberg (SD)

Uppföra byst över Gustav II Adolf

2019-11-11 KS 2019-2095

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Ingmar Ögren (SD)
Tina Sandberg och Morgan Kjelldahl (SD)

Slamtömning
Upprätta vänthall i Hallstavik

2019-11-11 KS 2019-2093
2019-11-11 KS 2019-2096

Bereds av bygg- och miljökontoret
Färdig för politisk handläggning

Ingrid Markström (S)

Ett tryggare Rodengymnasium

2019-12-16 KS 2019-2485

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Andrea Kronvall och Mikael Strandman (SD)

Nya detaljplaner för småhusbebyggelse

2019-12-16 KS 2019-2486

Bereds av planavdelningen

Camilla Rydstrand och Mats Wedberg (MP)

Översyn av partistöd och
ersättningsbestämmelser

2019-12-16 KS 2019-2487

Vilande

Yvonne Svensson (ROOP)

Miljöstation i Rånäs

2019-12-16 KS 2019-2491

Färdig för politisk handläggning

Bereds av barn- och
utbildningskontoret
Inväntar intern granskning av
kommunstyrelsekontorets kansli
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Yvonne Svensson (ROOP)

Upprustning av badplats i Rånäs

2019-12-16 KS 2019-2492

Bereds av kultur- och fritidskontoret

Johan Österberg (ROOP)

Använda Herrängs skola som resursskola 2019-12-16 KS 2019-2488

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Johan Österberg (ROOP)

Differentierad skolpeng

2019-12-16 KS 2019-2489

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Johan Österberg (ROOP)

Lokal lärarutbildning

2019-12-16 KS 2019-2490

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Camilla Rydstrand (MP)

Användning av B-skum inom
Räddningstjänsten

2020-02-17 KS 2020-213

Bereds av räddningstjänsten

Ingrid Markström (S)

Utökad FLEX-satsning på
Rodengymnasiet

2020-02-17 KS 2020-212

Bereds av barn- och
utbildningskontoret

Marcus Granström (S)

Återdiplomera Norrtälje kommun som
Fairtrade City

2020-02-17 KS 2020-211

Färdig för politisk handläggning
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