Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-29

§ 152
Svar på medborgarförslag 2016:03 – Inrätta offentliga medborgarmöten
KS-2016/181
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Reservation
Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande om återremiss (bilaga 2).
Yrkande
Lennart Lundberg (KN.NU), med bifall från Rolf Samuelsson (MP), yrkar att ärendet ska
återremitteras till förvaltningen för en mer utförlig tjänsteskrivelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Lennart Lundbergs återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och
finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 123, 2016-08-15, tjänsteskrivelse 2016-06-10, beslut från
kommunfullmäktige§ 49, 2016-03-09 och medborgarförslaget har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-09-08

Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-29

Bilaga 2
Reservation, § 152, Svar på medborgarförslag 2016:03 – Inrätta offentliga
medborgarmöten
Reservation mot beslut avseende medborgarförslag om att inrätta offentliga
medborgarmöten
Vi valda företrädare för Miljöpartiet och Knivsta.Nu anser att svaret på medborgarförslag är
såväl osakligt som ofullständigt och därför borde ha återemitterats till förvaltningen för
komplettering. I ett nytt svar kan därmed visas på vad som har beslutats om vad avser nya
former för möten med medborgarna, bl.a. införandet av e-petitioner och etableringen av ett
ungdomsråd eller forum, samt förenklade samrådsprocesser inom bygg- och miljökontoret.
I ett reviderat svar kan också redovisas för och nackdelar med ”offentliga medborgarmöten”,
istället för att som nu enkelt förkasta medborgarförslaget med argument att det saknas
finansiella medel för detta i kommunens budget. I förvaltningens svar borde även
erfarenheter av OMM inhämtas från SKL, samt alternativ till denna formaliserade variant av
medborgarmöten redovisas.
Rolf Samuelsson, MP

Expedieras till
Akten

Lennart Lundberg, KNU
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Handläggare
Stina Desroses
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-06-10

Diarienummer
KS-2016/181

Kommunstyrelsen

Svar på Medborgarförslag 2016:03 – Inrätta offentliga
medborgarmöten
KS-2016/181
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anse Medborgarförslag 2016:03 besvarat med hänsyn till tjänsteskrivelse 2016-06-10.
Sammanfattning
Knivsta kommunfullmäktige fick den 22 februari 2016 in en motion om fördjupad utveckling
av offentliga medborgarnmöten (OMM) i Knivsta.
Frågan om kommunens modeller för medborgardialog föregås av en politisk diskussion som
ännu inte utmynnat i konkreta förslag. Olika former av medborgardialoger har pågått och
pågår, bland annat i arbetet med Nydal då invånarna bjöds in till dialog vid flera tillfällen.
Det är av stor vikt att kommunens medborgare känner att de har möjlighet att föra en saklig
dialog med kommunens politiker och tjänstepersoner. Med anledning av det pågår för
närvarande arbeten för att utveckla medborgardialogen genom bland annat utredning av ett
ungdomsråd samt förenklade samrådsprocesser inom bygg-och miljökontoret.
Ekonomisk konsekvensanalys
Den modell som förespråkas i medborgarförslaget medför vissa kostnader för vilka det i
liggande budget inte finns medel avsatta. Exempelvis kostnad för inspelning och
webbsändning samt kostnad för personella resurser för handläggning och diarieföring. Skulle
den politiska diskussionen leda till att nya modeller för medborgardialog ska utredas och
eventuellt implementeras föreslår förvaltningen att rimliga medel för detta tillförs i pågående
budgetprocess.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Medborgaren
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Barn påverkas inte i det här skedet.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-09

§ 49
Anmälan av medborgarförslag 2016:03 - Inrätta offentliga medborgarmöten 2016-02-22
KS-2016/181
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Medborgarförslaget har varit utsänt.

Expediering
Akten
Handläggare

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-24

