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Motion från Miljöpartiet de gröna 
 

Danderyd behöver förslag från medborgarna! 
 
 
I samband med valet 2010 introducerade Miljöpartiet de gröna i Danderyd sin kampanj  
Ökat medborgarinflytande ger bättre politiska beslut. Sedan dess har vi i nämnder 
och fullmäktige arbetat för att förbättra danderydsbornas möjligheter att aktivt medverka 
i den politiska beslutsprocessen. Syftena har varit att 
 

 göra kommunpolitiken tydlig för medborgarna 
 ge medborgarna större inflytande över den politiska dagordningen 
 öka medborgarnas intresse och engagemang för kommunpolitiska frågor 
 ge bättre underlag för kommunens politiska beslut 

 
Det finns många vägar att öka medborgarnas inflytande i den lokala politiken, t.ex. med 
 

 debattforum på kommunens hemsida 
 medborgarförslag enligt kommunallagen 
 rådslag och medborgarpaneler 
 medborgardialog i planärenden 
 ungdomsråd och äldreråd 
 folkomröstningar och folkinitiativ 

 
I denna motion vädjar Miljöpartiet till fullmäktige att snarast införa Medborgarförslag i 
Danderyd. 
 
2002 infördes i kommunallagen möjlighet för personer som är folkbokförda i kommunen 
att lämna in skriftliga Medborgarförslag till fullmäktige i syfte att väcka ett ärende i frågor 
inom kommunens ansvarsområde. Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar. 
 
2003 ville Kristdemokraterna i Danderyd införa Medborgarförslag. 2006 beslutade 
fullmäktige att "motionen inte ska föranleda någon åtgärd men anses besvarad". 
 
2007 ändrades kommunallagen så att fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta om Medborgarförslag. 
 
2011 presenterade Miljöpartiet sin motion om ökat medborgarinflytande. Vi föreslog 
dels att införa Medborgarförslag, dels att utforma kommunens kommande debattforum 
som ett system av e-förslag (e-petitioner). Fullmäktige avslog den första att-satsen och 
ansåg den andra att-satsen besvarad med hänvisning till pågående arbete med 
kommunens nya hemsida. I skrivande stund har vi fortfarande inget debattforum. 
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Fakta om Medborgarförslag år 2012
(Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)

201 av Sveriges 290 kommuner (ca 70 %) har medborgarförslag.

Under innevarande mandatperiod 2010-12 har 10 kommuner infört medborgarförslag.

Antal inkomna medborgarförslag i 165 kommuner var 3247 med 0-224 förslag per
kommun. Andel förslag som behandlats av fullmäktige var 48 % (övriga kan ha
behandlats i berörda nämnder). Andel av fullmäktige bifallna förslag var 22 %.

Danderyds medborgardialog ska inte bara syfta till att invånarna får komma till tals.
Deras åsikter måste också systematiskt vävas in i kommunens verksamhetsstyrning.
Detta betyder att

• kommunen måste skapa strukturer som främjar dialog och likvärdighet mellan
medborgare, förtroendevalda och tjänstemän

• kommunen måste ha rutiner som säkrar att medborgarnas bidrag beaktas i de
politiska besluten

Miljöpartiet har under de senaste åren uppmärksammat att allt fler av kommunens
politiker betonar betydelsen av medborgardialog och medborgarperspektiv i samband
med de politiska besluten. Därför anser vi att det nu är dags för fullmäktige att enas
kring ett införande av Medborgarförslag i Danderyd.

Miljöpartiet föreslår härmed Kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag

att snarast införa Medborgarförslag i enlighet med kommunallagen.

Danderyd 2013-06-10

Mikael Adersteg
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