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upP,§03, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 152 

Motion av Stefan Hanna (-) om stadsdels- och bygderåd 
KSN-2019-1605 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Om Centerpartiet hade tjänstgjort på mötet hade Centerpartiet yrkat bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april: 
- att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för folinella stadsdels- och 
bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen, 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram regelverk som 
definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller stadsdelsråd med rätten att vara 
remissinstans kopplat till relevant geografi, samt 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett förslag på ett 
digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv remissyttrandehantering. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Moberg (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pelling (S) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pelling (S) med fleras yrkande om bifall till 
motionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 208. 
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§ 208 
 
Motion av Stefan Hanna (-) om stadsdels- och bygderåd 
KSN-2019-1605 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
  
 
Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket odemokratiskt att inte seriöst vilja utreda möjligheterna att erbjuda olika geografiska 
delar av kommunen, kopplat till lokalt relevanta frågor, att bli formella remissinstanser. Idag finns 
också mycket kostnadseffektiva digitala möjligheter att administrera en liknande kvalitetssäkring vid 
beslutsfattande. Det är min övertygelse att kvaliteten inom kommunens beslutsfattande starkt skulle 
förbättras samt att invånarinflytandet stärkas. 
 
Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april: 
- att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och 
bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen, 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram regelverk som 
definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller stadsdelsråd med rätten att vara 
remissinstans kopplat till relevant geografi, samt 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett förslag på ett 
digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv remissyttrandehantering. 
 
Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkanden och finner att 
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019. 
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Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (-) om stadsdels- och bygderåd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 

april:  

 

• att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella 

stadsdels- och bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen, 

 

• att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram 

regelverk som definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller 

stadsdelsråd med rätten att vara remissinstans kopplat till relevant geografi, samt  

 

• att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett 

förslag på ett digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv 

remissyttrandehantering. 

 

Motionen återges som bilaga. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

När det gäller beredning av beslutsunderlag praktiserar Uppsala kommun en gemensam 

beredning, där ansvariga nämnder och berörda parter involveras. Kommunen genomför också 

medborgardialoger och samråd i specifika frågor.  

 



Det finns i Uppsala kommun tio kommunala råd inom olika funktionsområden, där dialog 

med brukare, myndigheter, näringsliv, föreningar och andra parter sker. Under våren har en 

översyn av de kommunala råden genomförts. I översynen rekommenderas att ett regelverk för 

definition och inrättande av kommunala råd tas fram.  

 

Den funktion för hantering av remissyttranden som motionären efterfrågar finns redan i 

kommunens ärendehanteringssystem. Funktionen kommer också att finnas i det nya 

ärendehanteringssystem som införs under året i Uppsala kommun.   

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

 
Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 

Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Motion: Stadsdels- och bygderåd 
 
Vår demokrati behöver moderniseras och den representativa politiska legitimiteten stärkas. Ett 
enkelt sätt att ta mindre steg i den riktningen är att motivera våra invånare i bygder och stadsdelar 
att organisera sig i demokratiska bygderåd och stadsdelsråd (Råden). Råden ska tydligt definieras av 
Uppsala kommun och därigenom klargörs vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs för att 
formellt klassas som ett stadsdelsråd eller ett bygderåd. Råden kommer minst bidra till ett starkare 
gemensamt ansvar för relevant närområde samtidigt som kvaliteten i kommunens beslut avsevärt 
förbättras genom att människor med god lokalkännedom får en enkel kanal in mot kommunen. 
Råden som uppfyller fastställda formaliakrav ska bli formella remissinstanser inom kommunen 
kopplat till frågor som direkt berör ett avgränsat geografiskt område. För att inte driva 
administrationskostnader utan enbart stärka demokratin och kvaliteten vid beslutsfattande tycker 
jag att råden kan få ett eget ansvar att bevaka eventuella relevanta ärenden på ”anslagstavla” där 
kommunen annonserar ärenden av större lokal betydelse. Kommunen behöver även definiera ”av 
större lokal betydelse”. Ett exempel på fråga där ett bygderåd i Storvreta/Fullerö tidigt skulle ha gjort 
stor positiv nytta är frågor kopplade till önskemål om att öppna en bergstäkt i Fullerö. 
 
Jag yrkar: 
 
Att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och 
bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen 
 
Att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram regelverk som 
definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller stadsdelsråd med rätten att vara 
remissinstans kopplat till relevant geografi. 
 
Att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett förslag på 
ett digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv remissyttrandehantering.  
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 
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