Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 1 december 2020

Motion om att inrätta medborgarförslag
I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner har invånarna möjlighet att göra sina röster
hörda genom att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag är ett verktyg för att
fånga upp invånarnas intresse för frågor som påverkar dem, och som ökar deras
delaktighet och påverkansmöjlighet i sin egen kommun. Det är en form av direkt
demokrati. Medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige, som i sin tur kan
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om förslaget.
I Solna stad saknas den här möjligheten. Vänsterpartiet vet att många Solnabor har
förslag och idéer på goda initiativ som kan utveckla vår stad till att bli ännu bättre.
Idag är dock risken stor att denna idé stannar hos invånaren, vilket gör att vi årligen
går miste om många förslag på potentiella förbättringar.
I de kommuner där möjligheten till medborgarförslag och medborgarinitiativ finns
väcks i genomsnitt 15–20 förslag per år från medborgarna, av vilka i genomsnitt 30 %
bifalls. Arbetsbördan för de politiska organen bör alltså inte bli så mycket större, men
de förslag som kommer in leder ändå i stor utsträckning till förändringar.
I en genomsnittlig kommun med medborgarförslag förverkligas cirka fem förslag som
annars inte hade blivit av, eller som skulle ha dröjt onödigt länge i väntan på att något
parti skulle presentera idén.
För att få lägga ett medborgarförslag behöver man vara folkbokförd i staden, men det
finns inga begränsningar på ålder, boendetid eller medborgarskap. Det gör att även
människor som inte har möjlighet att rösta, såsom barn, unga och nyinflyttade
personer med utländska medborgarskap, kan lägga fram förslag. Sedan är det upp
till fullmäktige eller lämplig nämnd att avgöra om man vill stödja förslaget eller ej.
Genom att partistämpel saknas på initiativen kan förslagen också diskuteras mer
förutsättningslöst.
Inlämning av medborgarförslagen kan enkelt ske via ett formulär på stadens
hemsida, en möjlighet som många kommuner, däribland vår grannkommun
Sundbyberg, redan erbjuder.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att uppdra till kommunstyrelsen att se till att möjligheten att lägga medborgarförslag i
Solna stad införs för alla kommuninvånare.
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