
GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDENS 
ORDFÖRANDE 

Datum 
2016-06-07 

Diarienummer 
GSN-2016-1025 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Svar på skrivelse från Stojka Lakic (L) om besvarande av 
skrivelser ställda till nämnden 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att   avslå förslaget i skrivelsen. 

Ärendet 
Stojka Lakic (L) har i skrivelse till nämnden den 30 mars 2016 föreslagit att alla skrivelser 
ställda till nämnden ska besvaras genom nämndbeslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fattar ett stort antal beslut med stöd av den delegationsordning 
som nämnden fastställt. Med anledning av detta inkommer också ett stort antal skrivelser som 
är ställda till nämnden, men som rör beslut fattade på delegation. Vidare mottar nämnden ett 
stort antal skrivelser som rör rena driftsfrågor. De Uppsalabor som skriver till nämnden med 
anledning av beslut fattade på delegation eller med synpunkter på driftsfrågor (exempelvis hur 
vinterväghållningen fungerar på en viss plats) förväntar sig ett professionellt bemötande och 
ett snabbt svar. Om samtliga dessa skrivelser skulle hanteras som ärenden i nämnden skulle 
det dels öka antalet ärenden i nämnden markant och svarstiden skulle också regelmässigt 
uppgå till över en månad från det att skrivelsen inkommit till nämnden.  

Rätt att väcka ärenden i nämnden tillkommer enligt 4 kap.17§ kommunallagen (1991:900) 
ledamöterna i nämnden samt kommunens revisorer. Den invånare som tillskriver nämnden 
med anledning av ett nämndbeslut får ett svar på sin skrivelse genom ordförandens försorg. 
Nämnden informeras löpande om inkomna skrivelser genom att en lista över nya ärenden i 
diariet anmäls vid varje nämndsammanträde. 

Med anledning av ovan anfört föreslår jag att nämnden beslutar avslå förslaget i skrivelsen 
från Stojka Lakic (L). 

Johan Lundqvist (MP) 
Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
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Till  

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

Svar på skrivelser 

 
Skrivelser till Gatu- och samhällsmiljönämnden från medborgare i Uppsala kommun, i frågor där 

beslutanderätten är delegerad till tjänsteman, besvaras vanligen inte av nämnden.  

 

Ansvaret för fattade beslut åvilar emellertid alltid ett politiskt organ. Det är därför viktigt att 

medborgare, som riktar sig till nämnden får svar av nämnden. Detta innebär inte överprövning av  

på delegation fattade beslut. 

 

Jag föreslår Gatu- och samhällsmiljönämnden besluta  

att skrivelser ställda till nämnden ska besvaras av nämnden 

 

Stojka Lakic (L) 
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