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Inledning 
I kommunallagen 4 kap. 16 § finns rätten för fullmäktiges ledamöter att väcka motioner 
reglerad.  

En fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion även om ledamoten inte är närvarande vid 
fullmäktigessammanträdet. En ersättare får däremot bara väcka motion då ersättaren tjänstgör 
som ledamot. 

En motion ska röra ett specifikt område och får inte ta upp ämnen av olika slag. Däremot får 
motionen innehålla flera yrkanden inom det specifika området. 

Svarstid 
I kommunallagen 5 kap. 33 § framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Motionären bör dock få svar på sitt 
förslag medan frågan är aktuell, vilket betyder att motionen bör utredas så att 
kommunfullmäktige kan besvara motionen inom 6-8 månader.  

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt 
inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
 
Behandling av motion 
En motion väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett 
sammanträde med fullmäktige. 
 
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad, eller inskickad per e-post med 
tydlig avsändare, av en eller flera ledamöter.  

Under fullmäktiges sammanträde anmäls de motioner som har väckts sedan föregående 
sammanträde och fullmäktige fattar beslut om motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Motion utan att-sats behandlas inte som motion utan som en skrivelse. 

Exempel: Partiet yrkar (därför) att ….. 

Beredning av motion 
Kommunstyrelsens presidium beslutar om vilken eller vilka nämnder eller bolag som ska 
utreda och/eller yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen har det övergripande beredningsansvaret 
för motioner och sammanfattar yttranden till kommunfullmäktige. 

Samtliga förslag i motionen ska besvaras. Fokus ska ligga på att ta ställning till och besvara 
motionens förslag, inte att genomföra förslaget.  
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Nämnden ska lämna förslag till hur kommunfullmäktige bör besvara motionen. 

Exempel: Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Utredning 
Innan förvaltningen påbörjar en utredning av förslaget i motionen ska nämndens presidium ta 
ställning till om motionen kan besvaras utan utredning eller om en utredning ska göras. Om 
motionen inte kräver någon omfattande utredning kan nämnden lämna förslag till beslut på 
nästkommande sammanträde.  

Om motionären yrkar att en utredning ska göras ska nämnden eller styrelsen i sitt yttrande 
beskriva vad en utredning innefattar och lämna förslag till om utredningen ska göras eller inte. 
Om fullmäktige beslutar att utredningen inte ska göras innebär det ett avslag på motionen. Om 
fullmäktige beslutar att utredningen ska göras innebär det ett bifall till motionen. När 
utredningen är klar redovisas den för kommunfullmäktige. 

Om en utredning ska göras, ska förvaltningen vid behov kommunicera med motionären så att 
motionären ges tillfälle att utveckla sin motion. 

Nämndens eller bolagets förslag till beslut bör motiveras. 

Svar på motion 
Följande svar kan ges på motion: 

1. Fullmäktige bifaller motionen (antar förslaget) 
2. Fullmäktige avslår motionen 
3. Fullmäktige anser motionen besvarad 

Det tredje alternativet (besvarad) bör endast användas i undantagsfall. En motion kan till 
exempel anses besvarad om ett arbete eller en utredning redan pågår inom kommunens 
verksamheter eller om nämnden tar med sig förslaget i framtida planering. 

Flera yrkanden i en motion 
Om motionen innehåller flera yrkanden ska varje yrkande besvaras för sig. 

Exempel: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser…  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i den del som avser… 

Om motionens förslag innebär konsekvenser för nämndens eller bolagets ekonomi och 
verksamhet och de ryms inom nämndens och bolagets budget, ska det framgå i svaret. I annat 
fall bör förslaget införlivas i ordinarie budgetprocess. 
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