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§4
Revidering av riktlinjer för medborgarförslag
Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta reviderade riktlinjer
för medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendet
De nuvarande riktlinjerna för medborgarförslag antogs av SpångaTensta stadsdelsnämnd den 19 mars 2015, § 3.
Förvaltningen föreslår en revidering av nuvarande riktlinjer för att
förbättra hantering av medborgarförslag.
Förvaltningen föreslår:
 Tydligare rutin för hantering av förslag som inte faller inom
riktlinjerna för medborgarförslag,
 förtydligande om att enbart personer som är folkbokförda i
stadsdelen kan lämna medborgarförslag, samt
 att en person inte kan söka föreningsbidrag åt en förening eller
organisation genom ett medborgarförslag.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 april 2017.
Förslag till beslut
Stephan Gullberg m.fl. (MP), Anna Jonazon m.fl. (S) och Rashid
Mohammed (V) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) och Bengt Porseby (L) lade fram ett
eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Beslutsgång
Vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M) ställde förslagen mot
varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta MP+ S+V:s
förslag.
Reservation
Reservation anmäldes av Ole-Jörgen Persson (M), Dennis Wedin (M),
Markku Sirviö (M), Markus Brigander (M) och Annika Rosenberg
(M) och Bengt Porseby (L) till förmån för eget förslag:
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”Förslag till beslut
Att avslå förvaltningens förslag till ändrade riktlinjer.
Att i övrigt anföra:
Liberalerna kan inte se att alla delar i det nya förslaget täcker vad vi
tycker är viktiga områden, varför kompletteringar behöver göras.
Det nya förslaget till riktlinjer innebär att när någon skickar in ett
medborgarförslag till stadsdelsnämnden som inte faller inom
stadsdelsnämndens ansvarsområden så ska dessa medborgarförslag
inte komma upp som ärende på nämnden, utan endast anmälas i
efterhand.
Det blir riktigt dåligt, för det är mängder av frågor som är angelägna
och viktiga för medborgare och som det kan finnas ett värde i att
stadsdelsnämnden uttalar vad de tycker i frågan, innan det skickas
vidare till berörd nämnd.
Det kan handla om allt från kameraövervakning till dålig snöröjning
till att det inte görs rent i ån genom Bromstensindustriområde,
hastighetsbegränsningar mm.
Liberalerna föreslår därför att medborgarförslag som kommer från
människor boende i stadsdelen ska upp i nämnd, även om förslag till
beslut från förvaltningen är att det ska skickas vidare till berörd
nämnd. Då ges nämnden möjlighet att uttala sig i ett nämndbeslut och
alla partier får säga sin mening”.

