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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Gustav Olsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-09-22 

Redovisning av obesvarade motioner per den 1 
september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Redovisning av obesvarade 
motioner per den 1 september 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen ”Utlys en 
folkomröstning i samband med de allmänna valen 2022 där invånarna får 
ta ställning till omfattningen av utbyggnaden i Täby” från vidare 
handläggning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att handläggningen ska fortgå för övriga 
obesvarade 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 
kommunstyrelsen. På balanslistan daterad den 1 september 2022 finns totalt 24 
motioner. Av dem är 7 motioner planerade att behandlas under hösten 2022 och 
17 under våren 2023. 7 av motionerna inkom för över ett år sedan.  

När kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som 
ännu inte beretts, vid sammanträdet i maj 2022, var antalet obehandlade 
motioner 43 st.  

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 
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har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.  

I bilagan står det angivet om beredningen av motionen har påbörjats i berörda 
nämnder och med hänvisning till datum för när sådan behandling skett, för att 
det enkelt ska kunna gå att återfinna vad som framkommit vid beredningen i de 
berörda nämnderna. 

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. 

I förarbeten till kommunallagen anges att kommunfullmäktige kan besluta att 
avskriva en motion om motionen inte längre är aktuell. I övrigt uppställs inga 
kriterier i lagstiftning om när beslut om avskrivning av motion ska kunna fattas 
utan det ankommer på det beslutande organet att avgöra vad som ska hända med 
motionerna.  

Motionen ”Utlys en folkomröstning i samband med de allmänna valen 2022 där 
invånarna får ta ställning till omfattningen av utbyggnaden i Täby” bedöms ha 
tappat i aktualitet med anledning av att motionen inte hinner besvaras i tid för att 
utlysa en folkomröstning inför de allmänna valen 2022 som hålls den 11 
september 2022, varför kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen från 
vidare handläggning. Handläggningen av övriga obesvarade motioner föreslås 
fortlöpa.   

Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska överväganden att ta hänsyn till. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

- Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2022 
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