
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

2018-04-23 

Justerandes signatur 

§ 79 Dnr 2018-00068 

Uppföljning av motioner 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver att styrelsen två gånger varje år 
ska redovisa de motioner som ännu inte beretts färdigt. 

Kommunkansliet har tagit fram en förteckning över ej färdigberedda motioner per 
2018-04-03. Förteckningen omfattar totalt 5 motioner, varav en motion är över ett 
år gammal. 

Sedan föregående redovisning har ett antal motioner slutbehandlats av 
kommunfullmäktige och av de återstående är flertalet på väg upp till 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Förteckning över motioner per 2018-04-03 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
Akten 
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Datum 

2018-04-03 
Diarienummer 

KINKS 2018-00068 

Kommunfullmäktige 

Uppföljning av motioner april 2018 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver att styrelsen två gånger varje år 
ska redovisa de motioner som ännu inte beretts färdigt. 

Kommunkansliet har tagit fram en förteckning över ej färdigberedda motioner per 
2018-04-03. Förteckningen omfattar totalt 5 motioner, varav en motion är över ett 
år gammal. 

Sedan föregående redovisning har ett antal motioner slutbehandlats av 
kommunfullmäktige och av de återstående är flertalet på väg upp till 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Förteckning över motioner per 2018-04-03 

Syfte 

Redovisa vilka motioner som ännu är under beredning. 

Önskad effekt 

Hantera motioner på effektivt sätt och inom den tidsgräns som rekommenderas i 
kommunallagen (1 år). 

Berörda 

Kommunens förtroendevalda 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

Uppföljning av ej färdigberedda motioner sker två gånger per år i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Nästa uppföljning sker under hösten 2018. 

Återrapportering 

Ärendet utgör en återrapportering till kommunfullmäktige 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunkansliet 
Akten 
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Datum 

2018-04-03 
Diarienummer 
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Uppföljning av motioner april 2018 

Dnr Namn/ämne Registreringsdatum Övrig info 

2017/00113 Nedläggning av 
gymnasieskola och 
teknikcollege (V) 

2017-03-27 Svar till 
kommunfullmäktige 
2018-05-07. 

2017/00126 Ökat antal 
idrottstimmar i 
skolan (V) 

2017-04-05 Svar till 
kommunfullmäktige 
2018-05-07. 

2018/00033 Utbildning för 
politiker i kommunen 
(MP) 

2018-01-24 Svar till 
kommunfullmäktige 
2018-05-07. 

2018/00034 Kulturpris varje år 
(MP) 

2018-01-24 Svar till 
kommunfullmäktige 
2018-05-07. 

2018/00055 Hyresrätter i 
Rimforsa (V) 

2018-02-28 Ej mottagen/godkänd 
av 
kommunfullmäktige 
2018-03-12. Ny 
version inkommen 
2018-03-17. 




