
 

 

Kommunallag (2017:725) ger landets kommuner möjlighet att införa medborgarförslag som ett 

medel för att öka kommuninvånarnas inflytande i det demokratiska samtalet. Syftet med den 

demokratiska innovationen medborgarförslag är alltså att öka medborgarnas politiska deltagande 

mellan valen och att även låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka. Enligt 

kommunallagen kan alla som är folkbokförda i kommunen, även barn, unga och utländska 

medborgare, lämna medborgarförslag. 

  

2009 införde Umeå kommun möjligheten att lämna in medborgarförslag. Tanke då var att dessa 

förslag skulle beröra ämnen som hör till kommunens ansvarsområde och att de inte fick handla om 

myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd. 

  

Möjligheten att lämna in medborgarförslag fortsatte således till 2015, då kommunfullmäktige 

beslutade att detta skulle upphöra. Skälen till detta angavs vara höga kostnader för handläggningen av 

förslagen, och att enbart ett fåtal av förslagen, 10 av 319 (3%), bifallits. Samtidigt är detta ungefär 

samma som det procentantal av de riksdagsmotioner som når bifall. Vänsterpartiet var ett av de partier 

som röstade för att behålla medborgarförslagen. Samtidigt ser även vi förbättringspotential i den 

dåvarande modellen. 

  

Göteborgs Stad införde 2017 en form av medborgarinflytande som kallas Göteborgsförslaget. 

Göteborgsförslag skickas in digitalt till kommunen och går genom en urvalsprocess som bygger på att 

alla som vill får lämna förslag, kommentera och rösta. Ett förslag är möjligt att rösta på under 90 dagar 

och om detta förslag under den tiden får 200 röster eller fler skickas det till berörd nämnd eller styrelse 

för ställningstagande och beslut.  

  

I utvärderingar har det visat sig att Göteborgsförslaget är en uppskattad och fungerande modell för 

medborgarinflytande. Det är viktigt att öppna fler möjligheter för medborgare att vara med i den 

demokratiska processen, och efter avskaffandet av medborgarförslagen behöver vi öppna för nya vägar 

till deltagande. Därför föreslår vi att Umeå kommun inför en liknande modell för digitala 

medborgarförslag – Umeåförslaget. 

 

 

Att Umeå kommun inför en digital förslagslåda i likhet med Göteborgsförslaget. 
 

Att den förslagslåda som införs kallas Umeåförslaget. 
 

 


