
 

Särskilt yttrande 
Socialnämnden 2020-11-17 

§134 Svar på medborgarförslag: Inför en allmänhetens frågestund 
i socialnämnden, såsom man hade tidigare i äldrenämnden 
Vänsterpartiet tycker att medborgarförslaget är bra och yrkade (och röstade) därför bifall till 
medborgarförslaget. Förslaget var att införa en allmänhetens frågestund i socialnämnden. Syftet 
var att öka öppenheten, transparensen och lyhördheten. 
 
Förslagsställaren var på plats men fick inte yttra sig. Ordförande menade att förslagsställaren 
bara har möjlighet att yttra sig innan medborgarförslaget ska beredas men inte efter beredning. 
 
Förslagsställaren fick inte heller inbjudan då det har blivit fel med posthanteringen och visste 
alltså inte om att hen kunde komma och yttra sig. Detta har förslagsställaren uppmärksammat 
nämndsekreteraren om. 
 
Vänsterpartiet föreslog att förslagsställaren skulle få yttra sig eftersom hen ändå var på plats. 
Men det gick inte ordförande med på. 
 
Men efter mötet så läste Vänsterpartiet igenom socialnämndens reglemente. Där framgår det att 
förslagsställaren ska inbjuda även efter medborgarförslagets beretts (Vänsterpartiets 
fetmarkering): 
 

“13 § 
 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag. 
 
Innan ett medborgarförslag överlämnas till förvaltningen för beredning ska 
förslagsställaren bjudas in till nämnden. 



 
När medborgarförslaget sedan slutbehandlas i nämnden ska förslagsställaren åter 
bjudas in till nämnden för ytterligare en möjlighet att presentera sitt förslag samt 
bemöta förvaltningens underlag för beslut. Förslagsställaren får närvara när 
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslutet fattas.” 

 
Behandlingen av det här ärendet visar på hur svårt det är för invånare att framföra sina 
synpunkter, förslag eller synpunkter. Medborgarförslaget syftar just till att öka transparensen 
och minska avståndet mellan invånarna och kommunpolitiken.  
 
Det blir närmast tragikomiskt när nämnden bryter mot reglementet och sedan röstar ner ett 
sådant här förslag efter den bristfälliga hanteringen som visar på just behovet av ökad 
transparens och lyhördhet. 
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