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Ärende 61: Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner 
 

Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår det att 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. 

 

Vi anser att hanteringen av medborgarförslag och motioner hänger ihop och är en del av samma 

problematik. Därför väljer vi att skriva om båda delarna.  

 

I Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta 

obehandlade motionen från 2012. Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag 

blir liggande i flera år utan att behandlas. 

 

För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed 

påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett 

ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin 

kommun. 

 

Kommunen egen medborgarundersökning visar på ett stort demokratiunderskott i Botkyrka. Det 

finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Endast 35 procent av 

invånarna instämmer i påståendet ”jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som 

intresserar mig”. Och Tullinge backar från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre 

resultat 2018 (index 36). Statistiken visar ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.   

 

En förklaring till att så få tycker sig kunna påverka kommunala beslut kan vara kommunens 

hantering av medborgarförslag och motioner. Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter 

när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en 

tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och 

politiker. 

 

Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. Mindre 

kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle 

bidra till ökad närdemokrati och möjliggöra en snabbare och effektivare hantering av kommunala 

ärenden.  
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