Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/867)

Om differentiering av motioner
Motion av Felix Byström (SD)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Felix Byström (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 maj
2019 att Stockholms stad inför en differentierad motionshantering baserad på
partimotioner samt enskilda motioner där partimotioner behandlas med högre
prioritet.
I motionen hänvisas till att Stockholms stad under föregående
mandatperiod enligt motionären haft ett stort problem med att bereda motioner
så att fullmäktige, i enlighet med kommunallagen, kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Förseningar inom motionshanteringen ger
oppositionspartierna sämre möjligheter att lyfta relevanta lösningar på problem
som uppmärksammas under mandatperioden. Problemet kan åtgärdas genom
större utredningsresurser, men det går även att arbeta med arbetsordningen för
att säkerställa att de mest relevanta motionerna behandlas med högst prioritet
menar motionären.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
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Stadsledningskontoret anser inte att det är motiverat att införa
differentiering av motioner.
Mina synpunkter
Jag delar stadsledningskontorets bedömning att det inte är motiverat att införa
differentierade motioner. Stadens motionshantering är väldigt tydlig givet 5
kap 35 § kommunallagen (2017:725) samt i kommunfullmäktiges
arbetsordning (Kfs 2017:6) där 11 § reglerar hur motioner ska hanteras.
Under mandatperioden 2014-2018 bordlades ett stort antal färdigberedda
motioner på grund av tidsbrist. Frågan om bordlagda motioner har diskuterats i
gruppledaröverläggningar mellan partierna och lösningar som sambehandling,
extra sammanträden eller förlängda sammanträdestider har genomförts. Jag
vill tillägga att jag är glad att motioner som väckts under innevarande
mandatperiod i stort sett har kunnat behandlas i tid.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Bilaga
Motionen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs utlåtandet.

Stockholm den 27 november 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Anna König Jerlmyr
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Felix Byström (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 maj
2019 att Stockholms stad inför en differentierad motionshantering baserad på
partimotioner samt enskilda motioner där partimotioner behandlas med högre
prioritet.
I motionen hänvisas till att Stockholms stad under föregående
mandatperiod enligt motionären haft ett stort problem med att bereda motioner
så att fullmäktige, i enlighet med kommunallagen, kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Förseningar inom motionshanteringen ger
oppositionspartierna sämre möjligheter att lyfta relevanta lösningar på problem
som uppmärksammas under mandatperioden. Problemet kan åtgärdas genom
större utredningsresurser, men det går även att arbeta med arbetsordningen för
att säkerställa att de mest relevanta motionerna behandlas med högst prioritet.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion eller ett medborgarförslag
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
I kommunfullmäktiges arbetsordning (Kfs 2017:6) reglerar 11 § hur motioner ska
hanteras och att kommunstyrelsen årligen i juni och december för fullmäktige ska
redovisa de motioner som väckts för ett år sedan och som kommunstyrelsen inte har
behandlat.
De senaste årens redovisning av motioner som inte har behandlats av
kommunstyrelsen inom ett år, visar att det vid flera tillfällen inte funnits några sådana
motioner eller bara ett litet fåtal.
Under mandatperioden 2014-2018 bordlades ett stort antal motioner i
kommunfullmäktige. Motionerna var färdigberedda men bordlades på grund av
tidsbrist. Frågan om bordlagda motioner har diskuterats i gruppledaröverläggningar
mellan partierna och olika lösningar har både diskuterats och prövats. Exempelvis har
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motioner sambehandlats med andra motioner inom samma ämnesområde och även
med beslutsärenden. Vidare har extra sammanträden hållits och den ordinarie
sammanträdestiden förlängts.
Motioner väckta under innevarande mandatperiod, 2018-2022, har i stort kunnat
behandlas i den takt de kungörs i fullmäktige och behandlingen har skett i tid.
Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att det mot bakgrund av den ovan
beskrivna situationen för motionshanteringen inte kan anses motiverat att införa
differentiering av motioner.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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