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Kommunstyrelsen

Motioner av Kristin Lilieqvist (MP) om att möjliggöra för uppsalaborna att
lämna medborgarförslag samt av Pavel Gamov och Stefan Söder (båda SD)
om medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionerna

Ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011 väcktes två motioner som här
behandlas. Kristin Lilieqvist (MP) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att
möjligheten att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun införs för alla kommuninvånare.
Bilaga 1. Pavel Gamov och Stefan Söder (båda SD) föreslår att rätten för medborgare i
Uppsala kommun att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige införs. Bilaga 2
Remissbehandling
Motionerna har remitterats till kommunfullmäktiges presidium som avstyrker förslagen.
Presidiet hänvisar att en motion med motsvarande yrkande avslogs av kommunfullmäktige
2008 och anser att det presidiet då framförde fortfarande har relevans. Det finns flera vägar
för medborgarna att framföra förslag och synpunkter. Fullmäktiges tid bör i första hand ägnas
åt de valda ledamöternas ansvar och åtaganden. Presidiet tillägger i detta yttrande att
kommunen sedan 2008 ytterligare utvecklat formerna för medborgardialoger via hemsidan.
Gentemot yttrandet har 2:e vice ordföranden framfört reservation till förmån för tillstyrkan
av motionerna. Bilaga 3.
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Föredragning
Det är angeläget att Uppsala kommun fortsätter det arbete med kommunikation och dialog
med medborgarna i vilket kommunen varit föregångare i Sverige. Kommunstyrelsen bedömer
att det formella institutet medborgarförslag är en sämre väg att utveckla dialogen på.
Kommunfullmäktige avslog 31 mars/1 april 2008 en motion med motsvarande yrkande.
Kommunstyrelsen framförde i sin föredragning att Uppsalas organisation med
uppdragsnämnder som vardera ansvarar under fullmäktige för alla olika politiska
verksamhetsområden är en väsentlig utveckling jämfört med en traditionell
nämndorganisation. I fullmäktiges beslut 2001 lyftes frågan om att finna nya kontakter med
medborgarna fram som en av huvuduppgifterna.
Uppdragsnämnderna har ägnat frågan stor uppmärksamhet. Genom centrala initiativ t ex
beträffande facebook och twitter har kommunikationsvägarna utvecklats. Nya vägar
diskuteras fortlöpande. Utmanarrätten är ett annat exempel på hur kommunen aktivt inbjuder
andra att lämna förslag till förbättringar.
I december 2009 lanserades en särskild så kallad tyck-till-funktion på kommunens hemsida
för att underlätta för medborgare att framföra frågor och synpunkter. Hittills har cirka 1 500
frågor och synpunkter framförts den vägen. Frågorna delges ansvarig nämnd för
handläggning. Arbete pågår med att utveckla ”en-väg-in” till kommunen. En sak att klargöra
är rapportering av inkomna synpunkter och svar till de ansvariga nämnderna.
Medborgarförslag är en kommunallagsreglerad form som innebär en administrativ process där
först kommunfullmäktige ska besluta om vilken nämnd som ska handlägga frågan. Detta
möjliggjordes genom lagändring 2007. Denna hantering kan inte delegeras. Nämnderna har
sedan att rapportera till kommunfullmäktige. Det skapar en kontroll av hur förslagen hanteras
vilket är positivt men det kommer ändå bara att innefatta en mindre del av de synpunkter och
förslag som kommer till kommunen andra vägar. Det innebär också en längre
handläggningstid än andra kommunikationsvägar.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Ett införande av medborgarförslag medför
administrativa kostnader som är svåra att uppskatta.
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