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Interpellation 
Det är viktigt att vi försvarar och utvecklar den demokratiska processen för att 

samhällsutvecklingen ska ske på ett så klokt sätt som möjligt. Centerpartiet tror på en stark 

förankringsprocess inför beslut och vi anser att makten över beslut som berör enskilda människor 

ska ligga så nära de berörda som möjligt. Vi anser också att det är viktigt att respektera alla 

folkvalda och därför ha öppna förankringsprocesser där förslag stöts och blöts innan de läggs på 

bordet som skarpa beslutsförslag i en nämnd, en styrelse eller i kommunfullmäktige.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har gång efter gång visat på bristande respekt för 

den öppna demokratiska processen inom Uppsala kommun. Gång efter gång har ärenden av stor 

betydelse för många inte beretts på ett sätt så att i vart fall vi som är folkvalda i opposition fått en 

chans att reflektera och ge våra synpunkter innan beslutsärenden ligger på bordet. Några exempel 

är när beslut om att lägga ner Omtanken togs, hur önskemålet att lägga ner äldreboendet 

Björkgården i Knutby hanterades, hur frågan om en särskild uppställningsplats för EU-migranter 

hanterades, hur nedläggningen av förskolan i Balingsta hanterats och hur den planerade 

splittringen mot de internationella klasserna på Kvarngärdesskolan hanterades. 

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick; 

Anser du att ni bereder ärenden på ett sätt som gör att oppositionen ges ordentliga möjligheter att 

reflektera och ge synpunkter innan de blir beslutsärenden? 

Anser du att det är en demokratisk ordning som är rimlig? Anser du att processen måste förbättras 

och i så fall hur? 

Stefan Hanna (C) 

Kommunalråd 
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Svar på interpellation om den demokratiska processen 

Jag delar helt Stefan Hannas syn på att det är oerhört viktigt att försvara och utveckla den 

demokratiska processen. Den rödgröna majoriteten har bland annat vidtagit flera åtgärder för 

att utveckla medborgarnas insyn i kommunens beslut. 

Kommunens ekonomi är väldigt ansträngd till följd av utvecklingen under de senaste åren. Vi 

har inlett ett stort arbete för att skapa ordning och reda i kommunens ekonomi. Detta har krävt 

många tuffa beslut under det senaste året. Vid vissa av dessa beslut har nämndernas och 

kommunstyrelsens snabba tempo varit helt avgörande. Ett delresultat i arbetet med ordning 

och reda är tydlig uppföljning och transparenta beslutsunderlag. 

Vi har även lagt stor vikt vid förbättrad kommunikation med medborgarna i Uppsala. Att ge 

Uppsalaborna/brukarna information om vad som är på gång innan besluten fattas är viktigt för 

oss. I flera av de ärenden som Stefan Hanna nämner i interpellationen har vi valt att 

kommunicera förslaget till beslut i en bredare krets. I några av ärendena har det även fått till 

följd att beslutet har ändrats. 

Den rödgröna majoriteten har stor respekt för de folkvalda och vi har även stor respekt för 

kommunens alla medarbetare/brukare/medborgare som på olika sätt berörs av våra beslut.  

Svar på Stefan Hannas frågor: 

Anser du att ni bereder ärenden på ett sätt som gör att oppositionen ges ordentliga 

möjligheter att reflektera och ge synpunkter innan de blir beslutsärenden? 

Ja. Jag anser även att vi har vidgat kretsen till medarbetarna/medborgarna/brukarna i många 

beslutsärenden. 

Anser du att det är en demokratisk ordning som är rimlig? 

Ja, jag anser det rimligt med en utökad medborgardialog. 

Anser du att processen måste förbättras och i så fall hur? 

Ja – jag anser att alla processer har potential att förbättras. Bland annat kan processen med en 

utökad medborgardialog utvecklas ytterligare. En förbättrad ärendehantering kommer att 

minska antalet ärenden med kort förankrings- och beredningstid. 

Marlene Burwick 

Kommunstyrelsens ordförande 


