
Interpellation från Karla Valdivieso (MP) gällande hantering av Motioner till 
Kommunfullmäktige 

 
I Styrdokumentet ”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Strömstad” går bl a att läsa att 
under stycket ” Handläggning av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ” 
på sidan 8: 
 
En motion            
- väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen senast 13 dagar innan 
fullmäktiges sammanträde, eller vid ett sammanträde med fullmäktige 
  
Den skrivningen tolkar jag som att om en motion lämnas 13 dagar innan ett 
kommunfullmäktigesammanträde så ska den att lyftas vid mötet det avser. 
I handlingarna till kommunfullmäktigemötet den 13 december 2018 ser vi att flera av 
motionerna hade kunnat lyftas på mötet den 22 november utifrån denna tolkning. Från 
några av motionsställarna har jag fått veta att fullmäktiges presidium valde att inte lyfta 
dessa med hänvisning av tidsbrist. 
 
Jag har, tillsammans med Marielle Alvdal och Mette H. Johansson, den 19 november 2018 
lämnat in en motion där vi nu fått besked om att den inte kommer att lyftas i på 
fullmäktigesammanträdet den 13 december av samma anledning. Tidsbrist. 
 
Det innebär att den, och eventuellt andra motioner, som lämnats in inom de angivna 13 
dagarna inte kommer att lyftas upp i fullmäktige förrän i februari 2019. Det är en fördröjning 
på nära 3 månader från att den är väckt. Jag vill lyfta frågorna utifrån att motionsrätten är 
ett av det viktigaste demokratiska redskapen för kommunfullmäktiges ledamöter. 
  

Med anledningen av detta ställer jag följande frågor till Ronnie Brorsson (S), 
ordförande i presidiet för Kommunfullmäktige: 
 
- Anser du och fullmäktigepresidiet att tre månader är en rimlig tid mellan att motionen 
väcks i och med inlämnandet till att den lyfts för vidare beredning i kommunfullmäktige? 
 
- På vilket sätt ska du som Kommunfullmäktiges ordförande, fortsättningsvis under 
mandatperioden, leda kommunfullmäktige så att ledamöternas främsta demokratiska 
redskap- motionsrätten - hanteras med en positiv och aktiv handläggning? 
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