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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Gustav Olsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2023-02-20 

Svar på motioner: Inför medborgarförslag i Täby 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför medborgarförslag i Täby 
kommunfullmäktige som inkom den 18 mars 2019 samt motionen Inför 
medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige som inkom den 17 maj 2021. 

Sammanfattning 

Annica Gryhed, tidigare (S) har den 18 mars 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa allmänhetens frågestund vid 
kommunfullmäktige. Annica Gryhed, tidigare (-) har den 17 maj 2021 lämnat in 
ytterligare en motion till kommunfullmäktige om att införa allmänhetens 
frågestund vid kommunfullmäktige. Motionären menar att detta skulle 
möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och deltagande bland kommunens 
invånare och bidra till att öppna och vitalisera fullmäktige. Kommunen skulle 
också få möjlighet att tillvarata goda idéer bland personer som inte är 
partipolitiskt aktiva.  

I Täby har invånarna möjlighet till inflytande genom exempelvis direktkontakt 
med politiker. I allianskappan 2023-2026 framkommer att kommunstyrelsen och 
nämnder ska verka för öppna och särskilda medborgarmöten. Detta kan 
exempelvis arrangeras på biblioteket eller i kommunhusets entré och ge 
allmänheten möjlighet att få särskilda möten med politikerna. Kommunstyrelsen 
kommer därför under våren att bjuda in till ett första möte där invånare får 
möjlighet att träffa och ställa frågor till de politiker som sitter i kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionerna avslås. 
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Ärendet 

Annica Gryhed, tidigare (S) har den 18 mars 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att införa allmänhetens frågestund vid 
kommunfullmäktige. Annica Gryhed, tidigare (-) har den 17 maj 2021 lämnat in 
ytterligare en motion till kommunfullmäktige om att införa allmänhetens 
frågestund vid kommunfullmäktige. Motionären menar att detta skulle 
möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och deltagande bland kommunens 
invånare och bidra till att öppna och vitalisera fullmäktige. Kommunen skulle 
också få möjlighet att tillvarata goda idéer bland personer som inte partipolitiskt 
aktiva.  

Att införa medborgarförslag är frivilligt och förutsättningarna för att bäst 
tillvarata invånarnas synpunkter och engagemang måste bedömas utifrån lokala 
förhållanden.   

I Täby har invånarna möjlighet till inflytande genom exempelvis direktkontakt 
med politiker. I allianskappan 2023-2026 framkommer att kommunstyrelsen och 
nämnder ska verka för öppna och särskilda medborgarmöten. Detta kan 
exempelvis arrangeras på biblioteket eller i kommunhusets entré och ge 
allmänheten möjligheten att få särskilda möten med politikerna. 
Kommunstyrelsen kommer därför under våren att bjuda in till ett första möte där 
invånare får möjlighet att träffa och ställa frågor till de politiker som sitter i 
kommunstyrelsen. 

Inom kommunen är dialog med medborgare mycket högt prioriterat och förs i 
stor utsträckning både på politisk nivå och inom kommunens verksamheter. I 
vissa fall sker dialog inom särskilda utvecklingsprojekt och i långt flera fall som 
en del i det ständigt pågående systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska 
kvalitetsarbetet tillämpas inom varje verksamhetsområde där resultat från 
undersökningar och samtal mellan invånare och verksamhet ständigt ligger till 
grund för prioriteringar och utveckling. 

Kommunen genomför och deltar i ett flertal återkommande undersökningar, 
bland annat Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och  
brukarundersökningar inom de flesta av kommunens verksamheter. Där 
framkommer invånares åsikter och önskemål. I 2022 års resultat av 
medborgarundersökningen framkom till exempel att Täby kommun ligger på 
femte plats i Sverige vad gäller positiva svar på frågan ”Tycker du att invånarna i 
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din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter?”.  

Vidare inkommer över 100 000 ärenden till kommunens kontaktcenter varje år. 
Frågor och åsikter som inkommer från invånare via kontaktcenter är av yttersta 
vikt.   

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Motion, daterad den 18 mars 2019 

2. Motion, daterad den 17 maj 2021 
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