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KS § 55

Dnr KS/2019:164-0061

Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag
2019:1
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag fram
till 2019-03-01, daterad 2019-03-04.
Yrkanden
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25 föreskriver att kommunstyrelsen två
gånger per år ska redovisa vilka motioner som inte har beretts färdigt till
kommunfullmäktige. Vid dessa tillfällen ska även en lägesrapport skrivas om de
motioner som tidigare bifallits av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska även, enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning § 26 och § 27, minst en gång om året
informera kommunfullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av
inlämnade e-förslag och medborgarförslag. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning bör motioner som inte avslutats inom ett år från det att de väckts,
avskrivas från vidare handläggning om det finns särskilda skäl för det.
I rapporten listas 11 motioner som i dagsläget är under beredning. Med
beredningstid avses tidsperioden från att motionen väcks i kommunfullmäktige
till att motionen avslås, bifalls eller avskrivs i kommunfullmäktige. Av rapporten
framgår det att 2 motioner kommer att överskrida ett års handläggningstid. För
dessa motioner finns en plan för när de ska beslutas i nämnd, kommunstyrelse
och kommunfullmäktige. Det finns således inte skäl att avskriva motionerna från
vidare handläggning.
Rapporten innehåller även en lägesrapport över de motioner som har bifallits
fram till 2019-03-01 och som inte tidigare redovisats till kommunfullmäktige via
en sådan här rapport.
I rapporten listas även beslut om medborgarförslag och e-förslag som kommit in
fram till 2019-03-01. I rapporten finns totalt 13 medborgarförslag.
Medborgarförslag och e-förslag som nämnderna tagit beslut om och som tidigare
har redovisats i en sådan här rapport finns inte med i denna rapport.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Rapport, Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag inkomna fram
till 2019-03-04
Tjänsteutlåtande, Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag 2019:1,
2019-03-04
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Dnr KS/2019:164-0061
2019-03-04
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Kansliavdelningen

Handläggare
Tobias Rundström
Tel. 0152-29252
Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag inkomna fram till 2019-03-01
Motioner under beredning

Dnr KS

Ärende

Remissgång

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Datum
inkommen

Datum
nämnd

Bankgiro 621-6907

Datum KS

Datum KF

Kommentar
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Kansliavdelningen

KS/2017:661

KS/2018:127

KS/2018:270

KS/2018:317
KS/2018:393
KS/2018:543
KS/2018:594
KS/2018:595
KS/2018:596
KS/2019:31

Motion om förbättrad
medborgardialog genom ökad
kompetens (C)
Motion om att säkerställa
juridisk kompetens vid podiet
i kommunfullmäktige (KD)
Motion om arvoden på rimlig
nivå (V)

KS för beredning

2017-11-13

Beredning pågår

KS för beredning

2018-02-27

Beredning pågår

KS för beredning

2018-05-11

Beredning pågår

Motion om
bostadsanvisningar (SD)
Motion om användande av
frivilligresurser vid kris (C)
Motion om upphörande av
elevdatoravtal (V)
Motion om fontänhus i
Strängnäs kommun (KD)
Motion om att alla ska (vilja,
kunna få) gå i skolan (V)
Motion om att kranmärka
Strängnäs (V)
Motion om utredning
gällande inrättande av
Fryshus i Strängnäs kommun
(KD)

KS och SN för
beredning
KS för beredning

2018-06-05
2018-08-27

Planerad till KF
2019-04-29
Beredning pågår

BUN för beredning

2018-11-12

Beredning pågår

SN för beredning

2018-12-14

Beredning pågår

BUN för beredning

2018-12-14

Beredning pågår

KS för beredning

2018-12-14

Beredning pågår

KS för beredning

2019-01-16

Beredning pågår

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907
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Kansliavdelningen

KS/2019:159

Motion om återinförande av
personalbokslut i Strängnäs
kommun (C)

2019-02-28

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907

Beslut om
beredande
organ fattas på
KF 2019-03-25
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Kansliavdelningen

Lägesrapport över bifallna motioner
Motion
bifallen i
KF

Ärendebeskrivning Verkställande
nämnd

Ärendets
status

2019-02-25

Motion om
värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen (KD)

Arbetet pågår

Socialnämnden

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907
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Medborgarförslag
Dnr KS

Ärende

KS/2018:456

Medborgarförslag för en utökad
turism, generationsövergripande
aktiviteter och utökad möjlighet till
arbetsmarknadsinsatser i idag
tillgängliga fastigheter, Carina Björö
KS/2018:496 Medborgarförslag om byggande av en
multisporthall, Arvid Wiktorsson
KS/2018:542 Medborgarförslag om
högkostnadskort inom tandvården,
Birgitta Andersson
TFN/2019:16 Medborgarförslag om införande av
LCHF-kost inom kommunal
verksamhet, Mikael Tilly
SN/2019:65
Medborgarförslag angående digital
ansökan om försörjningsstöd, Mikael
Tilly
KS/2019:27
Medborgarförslag om köp av Svenska
hem Arena för ombyggnation till
allaktivitetshus, Dennis Sjöberg
KS/2019:69
Medborgarförslag om införande av
gratis busskort för barn upp till 19 år i
Strängnäs kommun, Ingrid Åsberg

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Datum
inkommen

Datum
nämnd

Beslut i nämnd

Kommentar

2018-1003

-

-

Planerad till KF 2019-04-29

2018-10-24 -

-

Beredning till KF pågår

2018-11-09

-

-

Beredning till KS pågår

2018-11-19

-

-

Beredning till TFN pågår

2018-11-19

-

-

Planerad till SN 2019-03-26

2019-01-11

-

-

Beredning till KF pågår

2019-01-24

-

-

Beredning till KS pågår
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Medborgarförslag om rådgivning
kring personlig klimatpåverkan och
omställning, Johan Rudborg
Medborgarförslag om att anordna en
gemensam dag för banker i Strängnäs
kommunhus, Mikael Tilly
Medborgarförslag om användande av
närproducerade råvaror inom den
kommunala skolan, Mikael Tilly
Medborgarförslag om användande av
närproducerade råvaror inom den
kommunala skolan, Mikael Tilly

2019-01-28

-

-

Beredning till MSN pågår

2019-01-28

-

-

Beredning till KS pågår

2019-01-28

-

-

Beredning till TFN pågår

2019-02-12

-

-

KS/2019:122

Medborgarförslag om snöröjning och
isbekämpning i Strängnäs kommun,
Wivi Lövgren

2019-02-14

-

-

KS/2019:142

Medborgarförslag om vägunderhåll
vid Löt,Christer Pettersson

2019-02-22

-

-

Beslut om beredande eller
beslutande organ fattas på KF
2019-03-25
Beslut om beredande eller
beslutande organ fattas på KF
2019-03-25
Beslut om beredande eller
beslutande organ fattas på KF
2019-03-25

KS/2019:80

KS/2019:82

KS/2019:83

KS/2019:119

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907
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Godkända E-förslag som fått 30 röster eller fler till och med 2019-03-01
Dnr KS

Ärende

Datum KF
presidium
eller KF

Datum nämnd

Beslut i nämnd

Kommentar

-

-

-

-

-

-

E-förslag från 2018-09-08 till och med 2019-03-01
Totalt antal förslag som fått fler röster än 30: 0
Totalt antal godkända e-förslag: 10
Nekade e-förslag: 1
Anledningar till att vissa nekas: Till exempel ligger det inte inom kommunens kompetens, det räknas som synpunkter (och skickas vidare för
synpunktshantering) eller att förslagsställaren väljer att ta tillbaka sitt förslag.

Strängnäs kommun

Tel 0152-291 00

kommun@strangnas.se

Nygatan 10

Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

645 80 Strängnäs

Bankgiro 621-6907
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Kansliavdelningen

Handläggare
Tobias Rundström
0152-29252

Kommunstyrelsen

Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag
2019:1
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag fram
till 2019-03-01, daterad 2019-03-04.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 25 föreskriver att kommunstyrelsen två
gånger per år ska redovisa vilka motioner som inte har beretts färdigt till
kommunfullmäktige. Vid dessa tillfällen ska även en lägesrapport skrivas om de
motioner som tidigare bifallits av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska även, enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning § 26 och § 27, minst en gång om året
informera kommunfullmäktige om vilka beslut som fattats med anledning av
inlämnade e-förslag och medborgarförslag. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning bör motioner som inte avslutats inom ett år från det att de väckts,
avskrivas från vidare handläggning om det finns särskilda skäl för det.
I rapporten listas 11 motioner som i dagsläget är under beredning. Med
beredningstid avses tidsperioden från att motionen väcks i kommunfullmäktige
till att motionen avslås, bifalls eller avskrivs i kommunfullmäktige. Av rapporten
framgår det att 2 motioner kommer att överskrida ett års handläggningstid. För
dessa motioner finns en plan för när de ska beslutas i nämnd, kommunstyrelse
och kommunfullmäktige. Det finns således inte skäl att avskriva motionerna från
vidare handläggning.
Rapporten innehåller även en lägesrapport över de motioner som har bifallits
fram till 2019-03-01 och som inte tidigare redovisats till kommunfullmäktige via
en sådan här rapport.
I rapporten listas även beslut om medborgarförslag och e-förslag som kommit in
fram till 2019-03-01. I rapporten finns totalt 13 medborgarförslag.
Medborgarförslag och e-förslag som nämnderna tagit beslut om och som tidigare
har redovisats i en sådan här rapport finns inte med i denna rapport.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Rapport, Rapport över motioner, medborgarförslag och e-förslag inkomna fram
till 2019-03-04
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Jennie Enström
Kanslichef

Tobias Rundström
Kommunsekreterare

