Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 27 2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 47 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anna Hanssons ändringsförslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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