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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 198

Svar på mot ion om invånarstyrd
interpellat ionsdebatt

KSN-2019-1604

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29
april 2019

Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att erbjuda Uppsalaborna en chans
att vid varje kommunfullmäktige kunna påverka temat för en
interpellationsdebatt.
Att kommunstyrelsen som del av utredningen utformar en transparent process
för hur debattämnesförslag ska formuleras, hur förslagen ska skickas in samt
hur valet av invånarinitierad interpellationsdebatt går till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021
Motion om invånarstyrd interpellationsdebatt från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Svar på motion om invånarstyrd 
interpellationsdebatt från Stefan Hanna (-) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen.  

Ärendet 
Stefan Hanna (-) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
april 2019  

• Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att erbjuda Uppsalaborna en chans 
att vid varje kommunfullmäktige kunna påverka temat för en 
interpellationsdebatt. 

• Att kommunstyrelsen som del av utredningen utformar en transparent process 
för hur debattämnesförslag ska formuleras, hur förslagen ska skickas in samt 
hur valet av invånarinitierad interpellationsdebatt går till.  

Beredning 

Motionen har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

Kommunallagen reglerar vem som kan använda sig av interpellationsinstitutet och 
inom vilket område det kan interpelleras. Därmed är det inte möjligt för 
kommunstyrelsen att påverka nämnda institut på det sätt motionären önskar. Skäl för 
kommunstyrelsen att utreda och utforma det som motionären önskar föreligger 
därmed inte. Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avslås.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-24 KSN-2019-1604 
  
Handläggare:  
Lena Grapp 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021 
• Motion om invånarstyrd interpellationsdebatt från Stefan Hanna (-)  

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



 
      2019-04-05 
 
Motion: Invånarinitierad interpellationsdebatt 
 
Vår demokrati behöver moderniseras och den representativa politiska legitimiteten stärkas. Ett 
enkelt sätt att uppmuntra Uppsalaborna att skicka in idéer om förbättringar till kommunen är att låta 
invånarna föreslå debattämnen till en interpellationsdebatt, idéer som har en chans att ligga till 
grund för en formell kommunfullmäktigedebatt. Det finns många positiva effekter av en liknande 
ordning. Bland annat att kommunens partimedlemmar och berörda tjänstemän får en mängd med 
idéer som de kan beakta. Andra värden är att Uppsalaborna utan partikoppling har en chans att ändå 
väcka en fråga som kan bli föremål för en debatt bland Uppsalas ledande politiker. 
 
Jag yrkar: 
 
Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att erbjuda Uppsalaborna en chans att vid varje 
kommunfullmäktige kunna påverka temat för en interpellationsdebatt. 
 
Att kommunstyrelsen som del av utredningen utformar en transparent process för hur 
debattämnesförslag ska formuleras, hur förslagen ska skickas in samt hur valet av invånarinitierad 
interpellationsdebatt går till.  
 
 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 
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