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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 

Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 

som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  
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1 Inledning  

En förutsättning för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska kunna fatta 

välgrundade svar är att politiska beslutsärenden handläggs på ett sakligt, professionellt 

och enhetligt sätt. Dessa regler ger förvaltningen en bra grund att utgå ifrån i 

handläggningen av motioner och medborgarförslag. 

1.1 Kommunallagen 

Ledamöterna i kommunfullmäktige har rätt att väcka motioner enligt 4 kap 19 

kommunallagen (KL). Rätten att väcka motion är en av de grundläggande rättigheterna i 

den kommunala demokratin. En fullmäktigeledamot har rätt att lämna motion även om 

ledamoten inte är närvarande vid fullmäktigesammanträdet. En ersättare får däremot 

bara lämna motion då ersättaren tjänstgör som ledamot. 

En kommuninvånare, som är folkbokförd i kommunen, kan väcka ett ärende i 

kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har 

beslutat det enligt 8 kap 1 § KL. Kommunfullmäktige i Tranemo har fattat ett sådant 

beslut. 

KL anger i 5 kap 35 § att motioner och medborgarförslag bör beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år skall detta 

och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom den 

angivna tiden. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.  

1.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges hur motioner och medborgarförslag ska 

väckas och beredas.  

Enligt 29 § i arbetsordningen ska en motion vara skriftligt upprättat av en eller flera 

ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks 

genom att den ges in till förvaltningen. För att motionen ska behandlas på 

nästkommande sammanträde ska den lämnas in till förvaltningen senast en 

arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

 

Enligt 30 § i arbetsordningen får den som är folkbokförd i kommunen väcka ett 

ärende genom medborgarförslag. Medborgarförslaget skall vara skriftligt upprättat 

av en eller flera i kommunen folkbokförda medborgare. Medborgarförslaget skall 

innehålla namn, adress och telefonnummer. Ämnen av olika slag får inte tas upp i 

samma medborgarförslag. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska 

fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

 

Enligt 34 § i arbetsordningen får ordföranden eller på dennes uppdrag sekreteraren i 
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kommunfullmäktige, remittera motioner och medborgarförslag till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner och 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt enligt 29 § och 30 § i arbetsordningen. 

Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

2 Syfte 

Syftet med dessa regler är att säkerställa en rättsäker och effektiv handläggning av 

motioner och medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen. Reglerna ska 

således medföra att handläggningen blir enhetlig, demokratisk och att kommunens 

resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.   

3 Regler 

3.1 Beredning 

Ett viktigt verktyg i den enskilde fullmäktigeledamotens politiska arbete är rätten att 

lämna en motion. I den politiska organisationen som gäller sedan årsskiftet 2010/2011 

betonas bl.a. vikten av att stärka politikerrollen. Det är därför angeläget att motioner 

behandlas seriöst och grundläggande. På motsvarande sätt är medborgarförslagen 

viktiga för medborgarnas möjligheter att delta i den kommunala demokratin. Det är 

angeläget att svar på motionen/medborgarförslaget sker så snabbt som möjligt t.ex. 

medan frågan är aktuell. 

Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att utreda och lämna förslag till 

motionssvar respektive svar på medborgarförslag. 

Förvaltningen ska ha kontakt med motionären och förslagsställaren inför arbetet med att 

utarbeta förslag i syfte att motionären och förslagsställaren skall ges tillfälle att utveckla 

sin motion eller sitt medborgarförslag. 

3.2 Förslag till beslut 

Efter en mindre utredning av motionen/medborgarförslaget ska kommunstyrelsen avge 

ett förslag till beslut enligt följande: 

 motionen/medborgarförslaget antas 

 motionen/medborgarförslaget avslås 

 motionen/medborgarförslaget anses besvarad/besvarat 

 Förslaget är av den karaktär att en mer omfattande utredning krävs 
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Det tredje alternativet (besvarad/besvarat) bör endast användas i undantagsfall i enlighet 

med nedan angivna regler. 

3.3 Handläggning 

I kommunstyrelsens handläggning skall följande följas: 

Svar direkt utan utredning 

• om motionen/medborgarförslaget inte kräver någon omfattande utredning 

för kommunstyrelsens bedömning och förslag till kommunfullmäktige, skall 

styrelsens yttrande utmynna i ett förslag hur motionen/medborgarförslaget 

ska besvaras – d.v.s. antas, avslås eller besvaras. 

• om kommunstyrelsens yttrande följer motionens/medborgarförslagets 

förslag skall styrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

motionen/medborgarförslaget antas. 

• om kommunstyrelsen inte delar motionens/medborgarförslagets förslag eller 

inte kan prioritera förslaget inom givna ekonomiska ramar skall styrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att motionen/medborgarförslaget avslås. 

Det kan vara aktuellt att föreslå att vissa delar av 

motionen/medborgarförslaget antas. Det skall klart framgå vilka delar som 

kommunstyrelsen föreslår ska antas respektive avslås. 

• om motionens/medborgarförslagets förslag ligger helt i linje med ett arbete 

som redan pågår kan kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att 

motionen/medborgarförslaget anses besvarad/besvarat. Uttrycket 

besvarad/besvarat skall användas när arbete eller utredning pågår i enlighet 

med ett tidigare beslut/uppdrag inom kommunstyrelsens verksamhet eller 

om motionen/medborgarförslaget avser sådant som ligger utanför 

kommunens ansvarsområde. 

Svar som kräver utredning 

• Om motionen/medborgarförslaget är av den karaktär att ett antagande inte 

bör göras innan utredning är genomförd skall motionen/medborgarförslaget 

besvaras med Förslaget är av den karaktär att en mer omfattande utredning krävs. 

Om fullmäktige beslutar enligt förslaget ska motionen avslutas och ett 

politiskt uppdrag upprättas. Fullmäktige ska besluta tidsbegränsning på 

utredningen. Det är viktigt att förslagsställaren får uppföljning samt att 

utredningen går till fullmäktige för beslut i enlighet med beslutad 

tidsbegränsning. 

• Om kommunfullmäktige beslutar att utredningen inte skall göras innebär det 

ett avslag på motionen/medborgarförslaget. 
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