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Sammanfattning
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt
beredas så 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 kommunfullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För
närvarande finns 206 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av
dessa har motionen om att ansluta Tyresö kommun till den europeiska
koalitionen mot rasism passerat beredningstiden på ett år. Den är för
närvarande planerad att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 28
januari 2021. Av dessa har ingen passerat beredningstiden på ett år. Även
bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts,
redovisas i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt
beredas så 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
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som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För
närvarande finns 20 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av
dessa har ingen passerat beredningstiden på ett år.motionen om att ansluta
Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism passerat
beredningstiden på ett år. Den är för närvarande planerad att besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.
I samband med beslut i kommunfullmäktige den 30 mars 2017 § 37 föreslås att
även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år
vilka ännu inte fullt ut har verkställts ingår i den årliga redovisningen.
Nedan redogörs läget för de motioner som bifallits tidigare och som ännu inte
fullt ut har verkställts.
Den 26 oktober 2017 § 102 biföll kommunfullmäktige motionen om att starta
en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. Då gavs även
utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en
skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Ett förslag arbetades fram med en
breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande då
underlaget för analog skrivarskola/författarskola inte bedömdes tillräckligt
stort. Utredningen noterades av kommunfullmäktige 2018-05-17 § 48 som då
även beslutade att eventuellt ny inriktning inom kulturskolan ska tas inför
verksamhetsåret 2019. Inför 2019 tillsköts inga nya medel för att starta upp en
skrivar-/författarskola. Inför 2020 har förvaltningen valt att bredda ämnet bild
med digitalt berättande i form av animation. I Kulturskolans kursverksamhet
inriktar sig en permanent del på animation. I kursen läggs stort fokus på
barnens berättelser genom bildskapande. Kultur- och fritidsförvaltningens alla
enheter har under hösten formulerat en gemensam ansökan till Filminstitutet
för bidrag med inriktning rörlig bild.
Den 20 oktober 2016 § 176 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen
från Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) om att namnsätta
huvudcykelstråk. Stadsbyggnadskontoret ska som ett första steg arbeta fram en
cykelplan för att bland annat utreda vilka vägar det gäller.
Namnsättningsarbetet planeras pågå parallellt med att cykelplanen tas fram och
under våren 2021 kan ett färdigt förslag presenteras. En namnberedning har
bildats inför beslut i byggnadsnämnden. Därefter kommer skyltas beställas och
de beräknas vara på plats under 202.

Nedan redogörs för bifallna motioner som har verkställts under 2020.
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Den 19 maj 2016 § 119 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen från
Karin Ljung (S) om att öppna ett sportotek i Tyresö. Sportoteket öppnande
den 1 oktober 2020 på Granängsringen 65och kallas numera Fritidsbanken.
Den 14 december 2017 biföll kommunfullmäktige motionen om att ta fram ett
miljöprogram och ett uppdrag gavs att ta fram ett miljöprogram. Budgeten för
2020 möjliggjorde en rekrytering av en hållbarhetsstrateg som började i
kommunen i början av 2020. Eftersom hållbarhetsmålen i Agenda2030 har
integrerats i Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 och den ordinarie
styrprocessen ett hållbarhetsprogram föreslår kommunstyrelseförvaltningen i
ett separat ärende om pågående uppdrag att ett enskilt miljöprogram inte
behövs.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

