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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Kommunsekr handläggare 
Sofia Modin 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Balanslista över obehandlade motioner per den  
21 april 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner balanslistan per den 21 april 2022 över ej 
färdigbehandlade motioner.  

Ärendet 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige två gånger per år 
ska få en redovisning av de motioner som ännu inte beretts färdigt av kommun-
styrelsen. På balanslistan daterad den 21 april 2022 finns totalt 43 motioner. Av 
dem är 23 motioner planerade att behandlas under våren 2022, fyra stycken 
under hösten 2022 och 16 under våren 2023. 
 
När kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som 
ännu inte beretts, vid sammanträdet i november 2021, var antalet obehandlade 
motioner 43 stycken.  
 
Enligt kommunallagen (2017:725), 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt 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 och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.  

De motioner som finns på balanslistan och där det står under handläggning 
anses inte vara klara för behandling. Den politiska handläggningen pågår men är 
ännu inte avslutad. I de ärendena har beredningen i nämnderna ännu inte 
påbörjats. 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2022,  
§ 44.  Ärendet har därefter tagits upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 
19 april. Vid fullmäktiges sammanträde beslutades att ärendet skulle 
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återremitteras då balanslistan ansågs ofullständig. Ärendet tas därför upp igen i 
både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska överväganden att ta hänsyn till. 

Katarina Kämpe  
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 
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