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Motionssvar, handläggningstider för behandling av motioner och
medborgarförslag (Kst/2017:149)

Ärendebeskrivning
Motionen väcktes i kommunfullmäktige under § 39/2017, den 27 februari 2017 och
lämnades in av Anna-Lena Lindberg (C), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och
Magnus Melin (L).
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterades motionen till kommunledningsförvaltningens stab för att svara på motionen.
Motionen
Motionärerna menar att motioner och medborgarförslag ofta har oskäligt långa
handläggningstider. Motionären anser att även komplicerade förslag bör kunna
handläggas på ett sådant sätt att kommunfullmäktige efter en enklare handläggning
kan ta ett inriktningsbeslut; ska det arbetas vidare på förslaget eller kan det avfärdas?
Motionärerna anser att det är slöseri att lägga utredningsresurser på förslag som ändå
kommer att avslås.
Motionens förslag
Att tidsgränserna för behandling av motioner och medborgarförslag skärps och att mer
komplicerade förslag bereds i två steg med ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige
innan fördjupad beredning sker.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer
När en motion eller medborgarförslag lämnas in finns en bestämd beslutsgång. Först
beslutar kommunfullmäktige att motionen eller medborgarförslaget får ställas och
sedan lämnar kommunfullmäktige över dem till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen remitterar därefter till berörda nämnder.
Ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut om har beredningstvång. Detta
innebär att efter att en nämnd yttrat sig över en motion eller ett medborgarförslag ska
yttrandet först beredas av en tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen och sedan
behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
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§ 123 (forts.)
De flesta motioner och medborgarförslag remitteras till en nämnd. Om en motion eller
ett medborgarförslag remitteras till en nämnd är den kortaste tiden för ärendets
behandling fem månader, tre månader remisstid och behandling hos den berörda
nämnden, sedan två månaders beredning hos kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen.
I de fall då en motion eller ett medborgarförslag föreslår att en utredning ska genomföras beslutar kommunfullmäktige bifall eller avslag till förslaget och uppdrar sedan
berörd nämnd att genomföra utredningen. Utredningen genomförs inte i behandlingen
av förslaget inför att kommunfullmäktige ska besluta om förslaget bifalls eller avslås.
Av 5 kap. 33 § kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 31 framgår att medborgarförslag
bör vara färdigbehandlade inom ett år och motioner inom sex månader.
Utifrån redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag som behandlades
i kommunfullmäktige under § 79/2017 och § 80/2017 framgår att tre obesvarade
motioner var försenade (sju månader, elva månader, fjorton månader sedan de
väcktes). De äldsta inte besvarade medborgarförslagen var då fem månader sedan de
togs upp i kommunfullmäktige.
För att kunna ge ett inriktningsbeslut behöver motioner och medborgarförslag först
handläggas på berörd förvaltning och sedan beredas i berörd nämnd innan beredningen
inför kommunfullmäktige kan börja.
Förslaget att bereda komplicerade motioner och medborgarförslag i två steg med ett
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige innebär minst tre månaders beredningstid i
nämnd och kommunstyrelsen, utöver det tillkommer den handläggningstid som behövs
för att kunna ge ett förslag till inriktningsbeslut.
Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att det är svårt att skärpa
tidsgränserna ytterligare då den kortaste handläggningstiden med remiss till nämnd
och beredning inför kommunfullmäktige är fem månader.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Motionen bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungdomar.
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§ 123 (forts.)
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 2 maj 2017.
Arbetsutskottets § 88/2017.
Kommunstyrelsens § 110/2017.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Anna-Britta Åkerlind (C) bifall
till motionen.
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Glenn Nordlund (S) och Gunnar
Jutterström (S) att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att
avslå motionen.
Anna-Lena Lindberg (C) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordföranden ställer de förslagen mot varandra genom att fråga kommunfullmäktige
om de röstar enligt Glenn Nordlund (S), med fler, yrkande, att:
• Avslå motionen
Eller enligt Anna-Lena Lindberg (C) yrkande att:
•

Bifalla motionen

Ordföranden anser att kommunfullmäktige beslutar enligt Glenn Nordlund (S), med
fler, yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna
reserverar sig mot beslutet.
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