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Datum 
2016-11-23 

Diarienummer 
KSN-2016-0525 

Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (C) om stärkt invånarinflytande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A. 

 Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Linda 
Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M) 

Uppsala 23 november 2016 
Marlene Burwick/Ingela Persson 

Ärendet 
Stefan Hanna (C), har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 
2016, föreslagit att: 

- Områdeskommittéer, öppna för alla boende i relevant område, med demokratiskt valda 
styrelser, ska vara en av Uppsala kommuns förvaltningar och bolags remissinstanser i 
större frågor som rör varje aktuellt geografiskt område. 

- Uppsala kommuns förvaltningar och bolag har en skyldighet att låta befintliga 
bygderåd eller områdeskommittéer formellt få yttra sig över större förslag som 
påverkar många i aktuellt område. 

Motionen bilägges. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 
 



 
Föredragning  
En aktiv och öppen dialog med kommunmedlemmar och organisationer är grundläggande för 
kommunens arbete. Formerna för detta prövas kontinuerligt i syfte att nå så många som 
möjligt i ömsesidig dialog för att få bästa möjliga underlag för kommunala beslut. 
 
I motionen framförs att områdeskommittéer, öppna för alla boende och med demokratiskt 
valda styrelser, ska vara remissinstans i kommunala frågor. Kommunstyrelsen har sedan 2003 
i samband med kommundelsnämndernas avveckling beviljat medel till lokala föreningar som 
driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. Den 25 maj 2016 (§ 106) beslutade 
kommunstyrelsen att för 2016 fördela 105 000 kronor till Rasbo i samverkan, 85 000 kronor 
till Utvecklingsrådet för Storvretabygden och 10 000 kronor till Knutbybygden i samverkan. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att 
återkomma med förslag till riktlinjer för kommunens bidrag till samverkanföreningar/byalag. 
 
Motionen tar inte uttryckligen upp landsbygden. I det förslag till landsbygdsprogram som 
kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta uppmärksammas frågorna om 
kommunens dialog med lokalsamhällena. Programmet har varit föremål för en omfattande 
dialog med organisationer som på olika sätt representerar de boende utanför Uppsala tätort. 
Programmet och den handlingsplan som kompletterar den anger en inriktning som 
sammanfaller med intentionen i motionen. 

Som ett av målen anges att ”Skapa en samarbetsstruktur som främjar ett hållbart och jämställt 
lokalt engagemang”. Med detta avses att den kommunala verksamheten i högre grad ska 
organiseras så att lokalt samarbete mellan olika verksamheter underlättas. Då blir det lättare 
att fånga upp synpunkter från medborgare inom ett område.  
 
Programmet har också ett mål att ”Skapa delaktighet och kontinuerlig dialog för fler individer 
i olika åldrar, kön och med olika ursprung”.  

Till detta hör en handlingsplan som kommunstyrelsen antagit under förutsättning av 
fullmäktiges beslut. Där anges som en strategi att ”Genom samverkan med föreningslivet 
möjliggöra för lokala föreningsråd/bygdelag/samverkansföreningar i alla landsbygder och 
skapa en plattform för lokal demokrati och landsbygdsutveckling”. 
 
Landsbygdsprogrammet och handlingsplanen är en god utgångspunkt för ett arbete mot ett 
stärkt invånarinflytande. Motionen gör inte skillnad på tätort och landsbygd. Det är kommun-
styrelsens uppfattning att arbetet bör fokuseras på att genomföra landsbygdsprogrammets 
intentioner. Om områdesföreningar bildas i del eller delar av tätorten är det självklart att 
kommunen kommer att samarbeta med dessa. 
 
Det kan noteras att det i kommunen finns flera olika typer av organisationer som företräder ett 
begränsat geografiskt område. De är uppbyggda på olika sätt. Förslaget till översiktplanen 
utsändes till exempel till 58 föreningar som kan sägas företräda ett visst område. Flera av 
dessa kan inte sägas motsvara de kriterier som motionen ställer upp, men för kommunens 
utveckling har det ändå bedömts vara viktigt att genom föreningen fånga lokala synpunkter.  



 
Slutligen ska noteras att motionen tar upp en mindre del av kommunens dialog och 
samrådsförfarande, remisser. I dag är det allt vanligare att kommunen möter medborgarna och 
civilsamhället i andra former. Hur kommunen ska genomföra det ankommer på nämnderna 
och bolagen att hantera i de olika frågor som kan vara aktuella. I många fall är det lämpligt att 
fånga synpunkter genom öppna möten. Kommunens hemsida är också ett centralt verktyg för 
dialog med medborgarna. Att genom beslut av kommunfullmäktige formalisera remiss-
förfarandet på det sätt motionen föreslår är inte lämpligt. 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 



Motion av Stefan Hanna (C) om stärkt invånarinflytande 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet menar att demokrati är mer än val var fjärde år. Demokrati innebär också 
en att medborgare, folkvalda eller ej, har möjlighet att kontinuerligt vara med och 
påverka de politiska beslut som berör dem.  

Därför yrkade Centerpartiet 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 

Bilaga A



Motion om stärkt invånarinflytande 
1,6 

Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att människor ska ha så stort inflytande över sitt 
närområdes utveckling som möjligt. Vi anser att demokratin behöver stärkas och att olika 
delar av Uppsala kommun kan utvecklas mycket bättre om det finns områdeskommitt&r med 
rätt att vara remissinstanser för alla frågor som berör aktuellt område. Med 
områdeskommittéer menar Centerpartiet en förening med syftet att verka för lokal positiv 
utveckling i ett geografiskt avgränsat område. Vi hoppas att många fler stadsdelar och delar 
av våra landsbygder väljer att starta en demokratisk områdeskommitté, öppen för alla i 
definierat geografiskt område, om de får rätten att vara founell remissinstans för frågor som är 
direkt relevanta för bygden. Redan existerande bygdeföreningar kan då få möjligheten att 
fungera som områdeskommitté. 

Om områdeskommittén har en demokratiskt vald styrelse ska kommunen ha en skyldighet att 
skicka relevant remissunderlag per mejl till kommitténs ordförande. Om områdeskommittén 
svarar inom given tidsram ska yttrandet ingå i underlaget inför relevant beslutsfattande. 

Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet; 

Att områdeskommittéer, öppna för alla boende i relevant område, med demokratiskt valda 
styrelser, ska vara en av Uppsala kommuns förvaltningars och bolags remissinstanser i 
större frågor som rör varje aktuellt geografiskt område. 

Att Uppsala kommuns förvaltningsdelar och bolag har en skyldighet att låta befintliga 
bygderåd eller områdeskommittéer formellt få yttra sig över större förslag som påverkar 
många i aktuellt område. 

AIÄRODLAD 
POLITIK 

enterpartiet 
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