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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen. 
 
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 9 april 2014 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M) Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmári Wal-
dau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene 
Zetterberg och Milischia Rezai (alla S), 
 
Ärendet 
Emma Wallrup (V) föreslår i motion, väckt den 
23 oktober 2013, att kommunstyrelsen ska 
utarbeta en välorganiserad kommunikations-
plattform på hemsidan för kommunikation direkt 
från medborgare till politiker. Motionen bifogas.   
 
Föredragning 
Huvudargument för en eventuell kommunika-
tionsplattform för kommunikation direkt från 

medborgare till politiker är enligt motionären att 
de forum och kommunikationskanaler som finns 
tillgängliga idag inte är tillräckliga för att säker-
ställa att viktig information från medborgare till 
politiker når fram. Motionären menar att det vore 
negativt för demokratin om inte möjligheterna för 
medborgarna att lämna åsikter till beslutsfattarna 
underlättas ytterligare. 
 
Det finns idag flera alternativa kommunikations-
kanaler som stödjer dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda, i deras egenskap av före-
trädare för kommunen, till exempel i politiskt 
uppdrag som nämndledamot. Som nämnts i mo-
tionen är Tyck till på uppsala.se en sådan kanal. 
Alla frågor som kommer in till kommunen via 
den kanalen tas om hand och förs vidare till rätt 
instans i organisationen, via registrator och kom-
munikationsansvarig på kontor och förvaltningar. 
Exempel på andra kanaler för dialog med med-
borgare är kommunens närvaro i sociala medier. 
Via kommunens sidor på Facebook och Twitter 
förs dialog i olika frågor, stora som små, och 
initierade av båda parter. Det kan gälla frågor om 
snöröjning från medborgare eller att kommunen 
vill lyssna på medborgarnas idéer om utrustning i 
en lekpark. 
 
Uppsala.se, som är kommunens viktigaste digi-
tala kanal, står inför en ombyggnad under 2014. 
En av utgångspunkterna är att webbplatsen ska 
vara tillgänglig oberoende av teknisk utrustning - 
mobil, surfplatta med mera. Tyck till-funktionen 
har i sin nuvarande form inte de förutsätt-
ningarna, därför undersöks andra lösningar till 
den nya webbplatsen. 
 
Arbetet med kommunens webbplatser utgår från 
användarnas behov. Innehåll, struktur och tjäns-
ter utvecklas utifrån detta. Tekniken i sig utgör 
inget hinder. Om det i ett specifikt sammanhang 
finns behov av stöd för dialog tillgodoses det, 
utifrån behoven. 
 
I Riktlinjer för ”Uppsala kommuns externa och 
interna webbplats”, antagna av kommunstyrelsen 
29 november 2008, framgår: ”Uppsala kommuns 
webbplats är inte ett forum för partipolitik.” Den 
partipolitiska dialogen hänvisas till partiernas 
egna webbplatser. 



 

Men webbplatsen är en viktig kanal för informa-
tion om och kommunikation kring politiska 
beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder och styrelser. På nya uppsala.se kom-
mer det att i större utsträckning än nu finnas stöd 
(i struktur och mallar) för den kommunikationen. 
Det kommer sedan an på nämnder, kontor och 
förvaltningar att mer aktivt arbeta med informa-
tion om nämndens ärenden, lyfta intressanta 
beslut och så vidare.  
 
Av det sagda följer att det finns väl fungerande 
kanaler för kommunikation mellan medborgare 
och förtroendevalda idag och att en successiv 
utveckling pågår. Att därutöver skapa ytterligare 
en plattform för kommunikation mellan med-
borgare till politiker vid sidan av de kanaler som 
kommunen och de politiska partierna tillhanda-
håller är inte prioriterat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 




