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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall

Motion om att införa medborgarförslag

till kommunfullmäktige

Miljöpartiet önskar på flera olika sätt öka medborgarinflytandet
och ha en mer öppen, levande och aktiv
dialog med medborgarna for att stärka demokratin, ta tillvara goda ideer och främja delaktighet i
samhället. Möjligheten har funnits sedan 2002 for kommuner, landsting och regioner att införa
medborgarförslag och en stor majoritet av landets kommuner har också infört medborgarförslag.
Medborgarförslag innebär att enskilda personer som är folkbokförda i en kommun kan lämna in forslag
till beslut som fullmäktige kan bereda och besvara eller skicka direkt till berörd nämnd for beslut. Det
betyder att även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal
rösträtt får lämna förslag. Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och
förtroendevalda. Förhoppningen är att forslagsrätten ska leda till ett ökat engagemang i
kommunalpolitiska frågor bland medborgarna men också att tjänstepersoner och fortroendevalda får del
av medborgares behovoch kunskaper om kommunal verksamhet. Kommunens verksamhet utvecklas
därmed med bra förslag.
Se SKL:s faktablad 3 (från 2007):
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II skl-faktablad-3-

Där framgår det att huvuddelen av kommunernas och landstingens positiva erfarenheter av
medborgarförslag handlar om att de tycker att möjligheten leder till att allmänheten kommer till tals, att
kontakten med medborgarna har ökat och att vissa forslag ökar engagemanget bland människor.
Kritiken bestod då, år 2006, i att medborgarförslag innebar en ökad arbetsbelastning samt att en stor del
av forslagen gällde enkla "cykelställsfrågor" som inte var politiskt eller ideologiskt laddade och inte
krävde en behandling i fullmäktige. Ändringar genomfordes i lagen år 2007 får att komma till rätta med
dessa problem; bI.a. att berörd nämnd numera kan få forslaget av KF utan föregående beredning.
Mer information i SKL:s folder "Medborgardialog
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Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige
- Att införa medborgarförslag.

Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

och medborgarförslag"
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