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Avskrift 

 

PM ang. beredning av motioner 
 
Enligt kommunallagen 5 kap 23 § får ett ärende väckas i kommunfullmäktige bl.a. genom att 
en ledamot lämnar in en motion. 
 
En motion är ofta ett initiativ till en utredning eller liknande beträffande en viss fråga. 
 
Kommunallagen anger också i 5 kap 33 § att en motion bör beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Här anges också att om beredningen inte 
kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen 
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 
 
Avskrivning av motion utan att beredning skett bör endast tillämpas i undantagsfall då ett 
sådant förfarande måste upplevas mycket negativt och nonchalant av motionären. Det är 
viktigt att notera att en motion är ett sätt att bibehålla en aktiv demokratisk process. 
 
Under senare år har motionsberedningen hos nämnder och styrelser karakteriserats av 
långsam beredning och ofta missförstånd, d.v.s. man har inte förstått beredningsuppdraget. 
 
Ofta är motionärens syfte att få en fråga utredd och beredning hos nämnd eller styrelse är då 
endast att tillstyrka eller avstyrka motionen, inte att göra utredningen eller åtgärden i detta 
skede. Ev. utredningsuppdrag kommer från fullmäktige i ett senare skede/beslut. 
 
Fortsättningsvis gäller följande tidplan för beredning av motioner: 
 
1. Inom en tid av tre månader från den dag en motion överlämnats till nämnd eller styrelse 

för beredning skall svar i form av tillstyrkan eller avstyrkan inlämnas till 
kommunstyrelsen, alternativt besked om varför beredningen ej är gjord inom denna tid. 
 

2. Inom en tid av sex månader från den dag motionen väckts skall densamma redovisas i 
kommunfullmäktige, antingen i form av en hemställan/förslag eller ett besked om hur 
långt beredningen nått. 

 
Det är av vikt att motionsberedning sker utan tidsutdräkt då ofta en motion är tidsknuten, 
d.v.s. behandlar ett ämne som är aktuellt just då, som man av politiska skäl vill ha belyst. 
 
Ansvaret för att ovan angivna tidsplan hålls, åvilar kommunledningskontorets ledningskontor. 
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