


Att skriva motioner 

Bakgrund 

Inom utbildningspaket för valda i stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige är ett moment 

”Att skriva motioner”. Inriktningen är dig som nyvald. Men även den som har tidigare 

erfarenhet, eller den som valts till Kyrkomötet, är välkommen att ta del. 

En bedömning och erfarenhet är att det är alltför ovanligt att Frimodig kyrkas ledamöter 

lämnar in en motion (ett förslag). Undantag finns, särskilt Kyrkomötet. 

Det är motiverat att försöka påverka detta och underlätta för ledamöter att vara aktiva 

och att göra en skillnad! 

Till momentet hör: 

En kort film 

Denna textbilaga, med löpande text 

Att skriva motion power point (som pdf) 

Mall för fråga eller motion (finns för inloggad medlem på hemsidan under ”Internt 

material => Motioner mm”), Länk: http://frimodigkyrka.se/internt/motioner_mm/  

Mallen finns där i word-format och kan alltså redigeras till färdigt utseende. 

 

Lilla kursen om att skriva motioner 

Ett stiftsfullmäktige eller kyrkofullmäktige har sällan sammanträde och de formella 

frågorna, som budget och bokslut, kan kännas dominerande. En budget är dock en reell 

möjlighet att visa en profil, men ett stort material att ta sig igenom.  

När känslan av att inte kunna påverka tar över måste man inse att man själv som 

ledamot kan vara med och ”sätta dagordningen”: Ett sätt är att skriva ett förslag, dvs. en 

motion, inom ett ämne som engagerar just dig. 

Samtala gärna inom Frimodig kyrkas grupp (om ni är flera i fullmäktige) eller med din 

stiftsavdelning. En löpande dialog om uppdraget är stimulerande för alla och gör 

uppdraget ”roligare”. Ett samtal kan leda fram till att någon skriver era tankar som en 

motion. 

En motion kan vara undertecknad av en ledamot (även av en ersättare som dock måste 

tjänstgöra vid det sammanträde då motionen tas upp på dagordningen), av flera (där en 

ersättare som står bakom idén kan kontrasignera motionen) eller av Frimodig kyrkas 

http://frimodigkyrka.se/internt/motioner_mm/


grupp (s.k. gruppmotion där gruppledare eller annan kan lägga till en sista rad vid 

undertecknandet ”För Frimodig kyrkas grupp”). Då ska ni vara överens om att alla i er 

fullmäktigegrupp står bakom motionen och dess förslag. 

Det är fint att ibland kunna lägga en motion tillsammans med en ledamot från en annan 

nomineringsgrupp. Sträva efter att bygga goda relationer och allianser! Det kan hjälpa 

för att lyckas få igenom förslaget. 

Även motioner skrivna av andra än Frimodig kyrkas egna ledamöter kan bli intressanta 

punkter på dagordningen. Fundera tillsammans över om någon ska delta i debatten och 

hur ni tänker rösta. 

Ingen ledamot för Frimodig kyrka är skyldig att någonsin rösta mot sin övertygelse. 

Detta framgår av stadgarna, § 9. Länk: http://frimodigkyrka.se/om-oss/stadgar/  

Mera studiemateriel 

Här hänvisar jag nu till ” Att skriva motion power point (som pdf)”. Den är 

förhoppningsvis en samling god råd. Studera gärna den nu! 

Öppna också mallen ” Mall för fråga eller motion”! Den är förberedd. Du redigerar och 

ändrar tills du är nöjd. Dela gärna med dig av din motion innan den lämnas in. 

Generellt vid fullmäktigesammanträdena 

Utöver att lämna in en motion är det roligt om andra betraktar Frimodig kyrkas 

ledamöter som pålästa, kunniga och innerliga i sin uppgift, i alla frågor. Be och arbeta i 

ditt uppdrag, och se det gärna som din ”kallelse”. Om inte Frimodig kyrka hade någon 

ledamot skulle någon annan ha den platsen i fullmäktige. 

Var aktiv vid sammanträdena. Delta i debatten, resonera och argumentera. Lägg gärna 

alternativa yrkanden. Vi vill göra skillnad! Inte är vi ALLTID överens med majoriteten i 

fullmäktige..? I så fall behövs vi ju inte. 

Att vara aktiv gäller inte minst i samband med behandlingen av egen motion. Normalt 

ska man kunna yrka bifall till förslaget i egen motion, även om det mest troliga är att 

styrelsens beredning föreslår ett avslag. Gör detta med innerlighet och gärna humor. 

Om det känns rätt kan man begära votering och/eller reservera sig till förmån för eget 

yrkande. 

Avslutning 

Tack för din insats i Svenska kyrkan. Välsignelse i ditt uppdrag!  

Jan Erik Amilén, mobil 0708-607 102, mailto: jan.erik.amilen@gmail.com  
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