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Svar på interpellation om handläggningstid av motioner
Gunnar Bergström (V) har ställt interpellationsfrågor om handläggningstid av motioner. 
Frågeställaren har formulerat två frågeställningar: 

”1. Ser kommunalrådet kommunens nuvarande beredningstider som ett demokratiskt
problem?
2. Är kommunen beredd att, liksom många andra kommuner, anta riktlinjer för
hanteringen av motioner?”

Nej, huvuddelen av motionerna hanteras inom ett år. Riktlinjer bedöms inte behövas, då det 
i kommunallagen redan finns tydliga anvisningar: 

35 §   En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 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. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning.

Politiskt aktuella ärenden såväl som komplexa frågeställningar kan ibland ta tid att bereda. 
Ambitionen är dock alltid att beslut ska kunna fattas inom ett år, utifrån kommunallagens 
skrivningar. Något vi kan bli bättre på, ifall beredningen inte kunnat avslutas inom ett år, är 
att tillämpa möjligheten att avskriva motionen.

Parisa Liljestrand (M)

Kommunstyrelsens ordförande



Interpellation till Kommunalrådet Parisa Liljestrand 

Interpellation om handläggningstid av motioner 

I Vallentuna har det hänt vid upprepade tillfällen att motioner behandlas med väldigt långa 
beredningstider innan de kommer till fullmäktige för beslut. 

Nu senast gällde det en motion från Vänsterpartiet om Internationella Engelska Skolan som 
var nästan 3 år gammal när den lades fram för fullmäktige. Vid det laget var den överspelad. 
Visserligen kan en del av den tiden förklaras av pandemin, men redan när den startade hade 
motionen legat i 1½ år och borde rimligtvis ha avverkats tidigare. 

Detta är ett demokratiproblem. 

Kommunallagens 5 kap 35 § säger att en motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes.  

Det står också att ”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.”  

 I många kommuner i Sverige finns riktlinjer formulerade för att kunna uppfylla denna 
lagtext.  

Våra frågor till Parisa Liljestrand är 

1. Ser kommunalrådet kommunens nuvarande beredningstider som ett demokratiskt
problem?

2. Är kommunen beredd att, liksom många andra kommuner, anta riktlinjer för
hanteringen av motioner?

Gunnar Bergström 
Vänsterpartiet 11/10 2021 


	8bca083e-dbb7-431d-a955-d7391ea5d998.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	2c65d648-2b22-431a-8f21-c5e1937599dd.docx
	ede67962-1f3e-42e3-b102-c15b9bc611ca.docx
	Svar på interpellation om handläggningstid av motioner

	22b4d078-93dc-4536-b1f1-9875fb58ad85.pdf

