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Abstracts 
Citizen proposal is one of many participation governance arrangements introduced the last 
few decades in Sweden in order to improve communication between local government 
institutions and citizens. In 2002 citizen proposal was introduced by the state, thus making it 
possible for the municipalities to allow citizens and other inhabitants to come up with 
proposals to the elected. In 2007 the law was revised and now gave the municipalities 
opportunity to delegate decision-making related to citizen proposals to the committees 
[nämnder/styrelser]. This study examines the implementation of citizen proposals in Kumla 
municipality 2002-2019. First analysing the arguments raised by the municipality to 
implement citizen proposal in Kumla, it then proceeds to show how it was implemented 
before and after the revision of the law that gave opportunity to delegate decision-making   to 
the committees and what consequences it had on the content of the decisions. The study ends 
by showing how and why Kumla municipality decided to repeal the citizen proposal in favour 
of another kind of citizen participation. 
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1. Inledning 
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” (SFS 1974:152) så lyder 1 kap. § 1 av 

Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. I en parlamentarisk demokrati som Sverige har 

invånarna en viktig roll, de väljer vilka som styr landet, landstingen och kommunerna genom 

att nyttja sin allmänna rösträtt. Det är en mycket viktig uppgift invånarna har för att påverka 

styrningen i Sverige, men hur mycket makt har invånarna utöver valen? Kan de påverka 

politiken på andra sätt än i de allmänna valen, under perioderna mellan valen?  

  

I kommuner runt om i landet har medborgardeltagande i olika former implementerats för att 

bjuda in invånarna till att påverka politiken, det kan vara i form av medborgardialoger, 

medborgarförslag eller medborgarinitiativ. Medborgarförslag innebär att invånarna som är 

folkbokförda i en kommun har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige. I nuläget, 2019, 

har cirka 200 av landets 290 kommuner infört medborgarförslag (SKL 2019). Den större 

delen av kommunerna i Sverige har därmed infört medborgarförslag men det betyder inte 

nödvändigtvis att invånarna i de kommunerna har större inflytande över kommunpolitiken än 

vad de hade innan de fick möjligheten till att lämna medborgarförslag. Hur beslutsfattningen 

regleras i kommunallagen för medborgarförslag har också förändrats över tid. Sedan 2007 ges 

möjligheten för kommunfullmäktige att delegera beslutsfattningen i medborgarförslag till 

nämnd (SFS 2017:725). Finns det skäl att tro att beslutsfattningen är beroende av vilket 

politiskt organ som beslutar i ett ärende? Är det mer sannolikt att specialiserade 

förtroendevalda i en kultur- och fritidsnämnd beslutar att bygga en ny fotbollsplan än 

generalister i kommunfullmäktige? 

 

Att majoriteten av Sveriges kommuner implementerat medborgarförslag kan tyda på att det 

finns en förhoppning om att det ska föra något gott med sig. Kanske finns förhoppningen om 

att det ska stärka kommunens legitimitet och stärka invånarnas förtroende för kommunen? 

Det kan även vara så att det implementeras symboliskt för att det ser bra ut att medborgarna 

ska kunna påverka politiken men att det i själva verket kanske varken finns förutsättningar, i 

form av tid och resurser, eller rätt inställning för att det verkligen ska fungera och generera 

ökat inflytande till invånarna.  
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Denna studie undersöker dels vilka argument som en svensk kommun hade till att införa, 

revidera och avskaffa medborgarförslag men också huruvida förändrad arbetsordning där 

kommunfullmäktige kunde delegera beslut till nämnd påverkade besluten. En majoritet av de 

svenska kommunerna har, eller har haft medborgarförslag trots att det finns kunskapsluckor i 

ämnet. Det finns en hel del forskning kring medborgardeltagande men väldigt lite kring 

medborgarförslag och med anledning av detta behandlar denna studies frågeställningar just 

medborgarförslag, utifrån vilka argument som använts och huruvida beslutsfattningen 

förändrats i och med medborgarförslagets utveckling. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka varför Kumla kommun valde att införa, förändra och 

upphäva medborgarförslag. Uppsatsen har för avsikt att undersöka huruvida den förändrade 

arbetsordningen som inrättades efter lagändringen om att kommunfullmäktige kunde delegera 

besluten till nämnderna hade påverkat beslutsfattandet för medborgarförslagen. Utifrån att det 

finns begränsat material kring just medborgarförslag, då tidigare forskning främst studerat 

medborgardeltagande, anser vi att det finns ett behov av att besvara våra frågeställningar. 

 

Frågeställningar: 

1. Med vilka argument beslutade Kumla kommun att införa medborgarförslag, förändra 

arbetsordningen utifrån lagändringen och upphäva medborgarförslag? 

2. Förändrades beslutsfattningen, andelen bifall respektive avslag, av den förändrade 

arbetsordningen i Kumla kommun? 

 

 

1.2 Avgränsningar 

Som avgränsning har vi valt att undersöka tre institutionella förändringar i endast en och 

samma kommun, Kumla kommun. Valet att endast undersöka en kommun baserades på att 

uppsatsen har begränsningar tidsmässigt och vad gäller dess omfattning. Att undersöka flera 

kommuner hade krävt tid och resurser samt att det hade varit svårt att få utrymme till i en 

studie av denna volym. Att endast undersöka ett fall ökar även möjligheterna till högre 

validitet i arbetet då vi undersöker ett fall grundligt (Essaiasson m. fl, 2017:58). De år som 

studeras är 2004, 2006 och 2009 i period 1 och i period 2 används 2010, 2012 och 2014. 
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1.3 Disposition  

Det inledande kapitlet ger läsaren en inblick i vad studien kommer att behandla. Där 

presenteras de frågeställningar som studien utgår ifrån samt de avgränsningar som gjorts. 

Läsaren får även i första kapitlet ta del av tidigare forskning inom området 

medborgardeltagande i olika former. I kapitel 2 introduceras läsaren i de forskningsansatser 

och teorier som använts i studien. I tredje kapitlet ges en beskrivning av vad 

medborgarförslag är och hur det regleras i lagar. Detta följs av kapitel 4 som redogör för de 

metoder som använts. I kapitel 5 presenteras därefter studiens empiriska material som 

framställs i text. Därefter följer kapitel 6 där det empiriska resultatet visas. Det empiriska 

materialet kompletteras där med diagram för att läsaren ska få en tydlig bild av hur utfallen av 

medborgarförslag sett ut i Kumla kommun under de aktuella åren. När detta har redovisats så 

följer analysen som återfinns i kapitel 7. Efter analysen så presenteras studiens slutsatser i 

kapitel 8 där studiens frågeställningar besvaras. Vidare följer en diskussion om studiens 

förtjänster och begränsningar tillsammans med förslag på vidare studier i kapitel 9. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskningsfältet är brett, det finns en hel del vetenskapliga artiklar om medborgardeltagande 

men begränsat om just typen medborgarförslag. Den tidigare studien “Vem föreslår” 

(Demaku & Abou-ramia 2012) inspirerade oss till vår skrivning och att utveckla den tidigare 

studien vidare. Författarna kom i ”Vem föreslår”, som fokuserade på medborgarförslag med 

demokrati som utgångspunkt, fram till att medborgarförslag i Kumla kommun var ett 

demokratiskt inslag som sannolikt främjade den representativa demokratin. Detta särskilt 

utifrån att personer utan rösträtt, exempelvis barn och invandrare utan svenskt 

medborgarskap, gavs möjligheten att lämna medborgarförslag och på så sätt ges möjligheten 

att påverka den kommunala politiken. Demaku & Abou-ramia beskriver Kumla kommun som 

en “utopi” och en “förebild” - “iallafall i graden av fördelning mellan kön, ålder, geografisk 

plats.” (Demaku & Abou-ramia 2012:38).  Vidare beskriver författarna att denna fördelning 

beskrivs som icke-förekommande i den statsvetenskapliga litteratur som legat till grund för 

deras uppsats. Särskilt denna del där Kumla kommun beskrivs som förebilder fick oss att vilja 

se närmare på just medborgarförslag i Kumla kommun och vilka argument som funnits i 
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beslutsfattningen kring dem och vilken roll formen för medborgarförslag spelar för 

beslutsfattningen (Demaku & Abou-ramia 2012:34-38).  

 

I studien som presenteras av Nazem Tahvilzadeh har medborgardeltagande, i form av 

medborgardialog, studerats i Göteborg. I en undersökning som gjordes av Göteborgs stad 

visade det sig att invånarnas inflytande över politiken genom medborgardialogerna inte var 

särskilt högt. Vad var då de politiska rötterna, vart kom idéen ifrån, att satsa på 

medborgardialog i Göteborg? När Göteborgs kommunstyrelse fick en ny ordförande efter två 

mandatperioder valde de att genomföra ambitiösa satsningar på medborgardialog. Detta 

troligtvis för de ville ha en nystart när de fick en ny ledare. Det gjordes även för att stärka 

förtroendet för kommunen efter att det präglats av rykten och mediala inslag om mutor och 

bedrägerier bland kommunanställda (Tahvilzadeh 2015:244-246). Argumenten som Göteborg 

presenterade för att satsa på medborgardialog var främst att ge invånarna som konsumenter av 

kommunens tjänster och som boende i staden chansen att påverka frågor inom områden som 

berör dem. Förhoppningarna på medborgardialog var att det kunde stärka samhället och den 

demokratiska styrningen men också att det kunde engagera invånarna mer i kommunpolitiken. 

Något som endast delvis uppnåddes (Tahvilzadeh 2015:247).  

 

Incitamenten till och ambitionerna med att införa medborgarförslag tycks skilja sig mellan 

kommuner. Exempelvis i franska Bordeaux togs initiativet till medborgardeltagande från EU-

nivå och nationell nivå. Frankrike satsade på flernivåstyrning för att förbättra legitimiteten på 

lokal nivå. Argumentet som fanns var att medborgarinflytande skulle öka engagemanget för 

lokalpolitiken. I Bordeaux har dock inte implementeringen av medborgarinflytande lett till 

någon förbättring utan det politiska deltagandet ligger på en fortsatt låg nivå. De styrande 

politikerna var tydligen mest intresserade av att främja stadshuset och plocka enkla politiska 

poäng snarare än att utveckla medborgardeltagandet (Bordeaux-studien refereras i 

Tahvilzadeh 2015:239-240). Med anledning av skilda argument till att införa 

medborgarförslag i kommuner tyckte vi att just argument till medborgarförslagets införande, 

förändring och upphävande var ett viktigt område att studera för att fylla en kunskapslucka. 

Detta utifrån Tahvilzadehs exempel i sina studier om Göteborg och Bordeaux. 

 

Stig Montin har i sin rapport “Vardagens konkreta politik” (2004:2) till regeringen presenterat 

en analys av erfarenheter av medborgarförslag inom kommuner och landsting. I rapporten 

undersöks bland annat hur kommuner och landsting informerat om möjligheten att lämna 
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medborgarförslag, vad det är för typ av förslag som lämnats in, vilka som lämnat in förslag 

och vad som hänt med förslagen. Det som för denna studie var av störst intresse i Montins 

rapport var vad som hänt med de inlämnade medborgarförslagen. Likt denna studie kom 

Montin fram till att en stor andel av de inlämnade förslagen varken bifallits eller avslagits, 

utan besvarats. I rapporten innehöll materialet totalt 216 förslag varav 68 procent av dem var 

besvarade (Montin 2004:15). Detta var något som även materialet i denna studie präglades av, 

metoden fick utökas med en kategorisering av de besvarade förslagen där de analyserades och 

tolkades som bifall eller avslag utifrån om förslaget lett till vidare handling eller ej. Det för att 

förslagen skulle kunna innefattas i undersökningen. Stig Montin har tagit fram mycket 

värdefullt material kring medborgarförslag men har inte gått in på djupet kring 

beslutsfattningen i kommunerna – och det är där denna fallstudie tar vid. 

 

 

 

2. Teoretiskt ramverk 
Här följer ett kapitel som presenterar de teorier som använts i studien. Först får läsaren ta del 

av konceptet Participatory governance arrangement, som behandlar olika former av 

medborgardeltagande som politisk metod. Den form av medborgardeltagande som ligger i 

fokus för denna studie är medborgarförslag. Sedan lagstiftningen avseende medborgarförslag 

ändrats på nationell nivå så förändrades förutsättningarna för kommuner som infört 

medborgarförslag. Nu kunde medborgarförslagen som tidigare beslutades av 

kommunfullmäktige delegeras till nämnd. Förändringar i lagstiftningen har även lett till 

reviderade arbetsordningar hos den studerade kommunen. Detta har i sin tur påverkat de 

institutionella förutsättningarna för de förtroendevalda i de olika politiska organen. För att 

förstå vad införandet av medborgarförslag kan få för effekter på den lokala politiken och dess 

beslutsfattning kombineras PGA, som förklarar medborgardeltagande med politisk 

nätverksteori som förklarar de förtroendevaldas institutionella sammanhangs betydelse. 

Kompletterande kortare teoridelar finns även om subgovernment och faktorer som kan 

påverka förtroendevalda i sin roll som beslutsfattare.  
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2.1 Medborgardeltagande, Participatory governance arrangement 

Participatory governance arrangement (PGA) är ett område som studerats i relativt stor 

omfattning i modern tid. Litteraturen beskriver PGA som en verktygslåda som kompletterar 

traditionella styrningsmodeller för att öka möjligheterna till politiskt deltagande och utveckla 

det demokratiska beslutsfattandet. En fördel som lyfts med PGA är att det kan överbrygga den 

representativa demokratins svagheter som kännetecknas av lågt förtroende, lågt valdeltagande 

och allt färre personer med partimedlemsskap. Genom att PGA och medborgardeltagande 

antas kommuner hitta alternativa och mindre hierarkiska styrningsmodeller som uppmuntrar 

till samspel med invånarna (Tahvilzadeh 2015:238-239). 

 

Participatory governance arrangement konceptet syftar till att uppmärksamma olika metoder 

för att inkludera invånarna till att påverka politiken. Detta kan ske i varierade former. Att 

implementera en politik som välkomnar deltagande från invånarna på lokal nivå ger dem 

möjlighet att påverka politiken även mellan valen i strukturerad form. Det kan även medföra 

förhoppningar, så som effektiviserad service och ökad chans för invånarna att påverka vad 

besluten som fattas i sin hemkommun. Medborgardeltagande kan också stärka förtroendet för 

politiken om invånarna själva har möjlighet att påverka. Det är dock inte alltid medborgarnas 

deltagande leder till betydande påverkan av politiska beslut, detta visar studier som har gjorts 

i bland annat Storbritannien. Forskning som gjorts inom PGA har visat på att det sällan ger 

medborgaren speciellt mycket makt och att deras påverkan sällan är av betydelse för politiska 

avgöranden. Det har visat att det finns svårigheter kring att få medborgardeltagande att 

fungera och faktiskt generera resultat. Vilket leder till frågor om varför olika politiska organ 

trots detta väljer att införa olika former av medborgardeltagande samt vilka förutsättningar 

som krävs för att få det att fungera på ett sätt där faktiskt medborgarna har inflytande 

(Tahvilzadeh 2015:238-239).  

 

I en studie gjord av Nazem Tahvilzadeh, som vi inspireras av i denna uppsats, beskrivs tre 

viktiga aspekter när PGA studeras, dessa är politiskt innehåll, politiska rötter samt motiv. Det 

politiska innehållet är de institutionella ramarna, det vill säga lagar, förordningar och regler 

som kan förklara politikens karaktär och belysa dess syften och mål. Det avser även att 

förklara de institutionella förutsättningarna för att införa medborgardeltagande i politiken 

samt vilka åtgärder som kan krävas för att öka invånarnas deltagande. Det politiska innehållet 

innefattar även samspelet mellan aktörer och processer som är en viktig del i utformningen av 
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medborgardeltagande politik. Utformningen är beroende av aktörer och processer på flera 

politiska nivåer, det rättsliga ramverket samt strukturen och kulturen som finns inom 

organisationen. Politiska rötter avser att belysa vart de politiska idéerna har sin grund, vart de 

kommer ifrån. Det undersöker även vilka aktörer och processer på de olika politiska nivåerna 

som påverkar utformningen av medborgardeltagande politik. Med motiv menas vilka som kan 

spåras bakom införandet av ett specifikt PGA i politiken  (Tahvilzadeh 2015:241-242). 

 

 

2.1.1 Varför medborgardeltagande 

Det finns olika argument bakom en kommun incitament till att använda sig av 

medborgardeltagande. Dessa inrymmer allt från att medborgarperspektivet är nödvändigt och 

utvecklande till att det främst finns ett symbolvärde i att ta in åsikter från medborgare till att 

det är ett proaktivt sätt att hantera protester eller att samla information. Det kan också handla 

om ett tryck från ett högre politiskt organ. Tahvilzadeh i sin studie upp för- och nackdelar 

med medborgardeltagande. De ideologiska rötterna återfinns i en regeringskommission från 

1997 som föreslog olika sätt att uppnå ökad legitimitet för det politiska systemet. Utifrån att 

den svenska välfärdsekonomin under denna period hade en avtagande legitimitet uppmanade 

kommissionen de politiska partierna att föreslå former för ökat medborgardeltagande. En 

borgerlig regering beslutade på riksdagsnivå om medborgardeltagande. Statsvetare har 

kritiserat denna nationella ambition om medborgardeltagande som halvhjärtat. Detta med 

argumenten att det syftar till att öka legitimiteten genom att ta in åsikter från medborgare och 

ge dem ett upplevt inflytande - men där medborgarna inte har någon egentlig makt utan att 

den fortfarande endast inryms i partipolitiken (Tahvilzadeh 2015:245-246).  

 

 

2.2 Politisk nätverksteori (Policy Network Theory) 

Policy network theory, eller politisk nätverksteori på svenska och termen som vi använder i 

denna studie, är en teori som förklarar politisk förändring. Definitionen av ett politiskt nätverk 

är en grupp politiska aktörer som gemensamt engagerar sig i politiska beslut där besluten är 

ett resultat av gemensamma värderingar och resursutbyte. Politisk förändring anses vara 

resultatet av resursutbytet i det politiska nätverket (Chian-Woei Shyu 2014:335).  
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Politisk nätverksteori är en samling begrepp som fokuserar på hur styrning sammanvävs med 

och är beroende av aktörer. Det är en uppsättning av formella och informella strukturer som 

binder samman offentliga och/eller privata aktörer med helt eller delvis gemensamma 

intressen i offentligt beslutsfattande och implementering. Aktörerna i denna studie är de 

politiska nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De är beroende av varandra 

och skapar genom sitt samspel kommunal politik. Nätverkets struktur, medlemmar och 

kontext formar tillsammans den politiska viljeriktningen. Regler, uppbyggnad, politikernas 

relationer sinsemellan och yttre faktorer spelar roll för nätverkets sammansättning och 

politiska utflöde. Det politiska nätverket skapar och förändrar politik men förändras och 

utvecklas också själv i takt med att politik skapas och förändras (Rhodes 2008:2-12).  

  

Ett politiskt nätverk är ofta ett mer eller mindre slutet sällskap som interagerar med varandra 

över tid, det finns konsensus i gruppen om grundläggande värderingar, medlemmarna 

förhandlar med varandra och det finns en intern maktbalans. Detta är visserligen en 

beskrivning av en idealtyp men för att räknas som ett politiskt nätverk måste det uppfylla 

några av dessa kriterier (Rhodes 2008:7-12). Något som de flesta definitionerna av 

nätverksteori har gemensamt är att det handlar om självständiga grupper som arbetar för ett 

delat intresse samt för att uppnå gemensamma mål. Dessa grupper är sällan uppbyggda genom 

en hierarkisk ordning utan byggs snarare upp på stabila relationer mellan aktörer som alla 

arbetar mot samma gemensamma mål (Börzel 1998:254).   

  

Politiska nätverk kan vara formella eller informella, och de kan verka inom den offentliga 

sektorn eller vara privata intressegrupper. Gemensamt är att de på något sätt är intresserade av 

och/eller försöker att påverka den politiska viljeriktningen eller dess implementering (Rhodes 

2008:2).  

 

 

2.2.1 Att förklara politisk förändring utifrån politisk nätverksteori 

Att förklara politisk förändring genom politisk nätverksteori handlar om att se vilka variabler 

som finns och förändras. Förändring är beroende av individer som aktörer i ett nätverk och är 

beroende av dessa variabler: 

• strategier för att realisera de egna åsikterna 

• incitament som reglerar samspelet mellan de politiska aktörerna 
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• varierande politiska åsikter 

Det finns tre sätt att förklara politisk förändring sprunget ur ett politiskt nätverk. Det första är 

att en, eller flera, av variablerna direkt eller indirekt påverkar resursutbytet i nätverket. Det 

andra är att påverkan på en eller flera av variablerna leder till en kedjereaktion där även andra 

variabler påverkas. Den tredje innebär att nätverksvariablerna påverkas genom yttre 

omständigheter. Det kan dels vara faktiska förändringar eller endast upplevda - de behöver 

inte heller endast vara isolerade till en variabel utan kan vara mer allmänna (Chian-Woei 

Shyu 2014:335). 

 

2.2.2 Subgovernment 

Subgovernment är ett uttryck som blir aktuellt i denna studie då det används för att beskriva 

avgränsade politiska organ på en lägre nivå i det offentliga beslutssystemet med grupper av 

politiker som är specialiserade inom ett specifikt område (Rhodes 1990:297). 

  

Subgovernments är en av de grundläggande elementen i politisk nätverksteori och handlar om 

att det finns undergrupper, som verkar inom specifika sakområden.  I denna studie handlar det 

om kommunala nämnder som verkar under kommunfullmäktige och har sina speciella 

beslutsdomäner. Dessa grupper kan bestå av politiker, andra aktörer i form av tjänstemän eller 

intressegrupper av privat karaktär. Deras potentiella inflytande kan handla om både 

beslutsfattande och implementering. Grupperna (eller individer inom en grupp) kan vara 

antingen ”insiders” eller ”outsiders” i relation till kommunens högsta beslutande organ, det 

vill säga kommunfullmäktige. Vissa aktörer hålls på avstånd från beslutsfattandet medan 

andra är accepterade av det högsta beslutande organet och kan verka genom detta. Exempelvis 

kan privata intressenter hållas på avstånd från beslutsfattandet medan de politiker och 

tjänstemän som verkar i nämnden och inom nämndens förvaltning har stort inflytande över 

beslutsfattandet respektive implementeringen (Rhodes 2008:2-3). 
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2.3 Faktorer som kan påverka förtroendevalda i sin roll som 

beslutsfattare 

Den kommunala verksamheten har de senaste året genomgått vissa förändringar. Inte minst en 

tilltagande professionalisering. Detta har lett till ökat inflytande hos tjänstepersoner, politiska 

avgöranden tenderar därmed att allt oftare delegeras till tjänstepersoner och förvaltningen. 

Nämnder är ofta bundna till en förvaltning som verkar inom det aktuella verksamhetsområdet. 

Förtroendevalda som specialiserat sig inom en viss nämnd med ett begränsat 

verksamhetsområde i en kommun kan bli starkt knutna till sina arbetsområden. Det innebär att 

det kan uppstå så kallade ”nämndpartier”, som i sin tur innebär att politiker som verkar inom 

en nämnd gemensamt kan känna stark tillhörighet till sitt arbetsområde och därför 

tillsammans kan värna om det och försvara det i förhållande till kommunstyrelsen. Vid 

benämningen ”nämndpartier” går det även att diskutera den möjlighet som finns att 

politikerna känner starkare tillhörighet till den förvaltning som länkas samman med en viss 

nämnd än med kommunstyrelsen. Det kan innebära att en politiker tenderar att se sig som 

företrädare för en viss förvaltning snarare än för medborgarna som tanken är enligt 

folkstyrelsemodellen. Montin och Granberg redogör i boken Moderna kommuner för resultat 

från en undersökning som gjorts bland fullmäktigeledamöter inom svenska kommuner där det 

framkommer att många politiker menar att nämndspecifika prioriteringar är av stor vikt. 

Undersökningen visar också att den nämnd som en politiker själv tillhör starkt påverkar 

dennes sätt att prioritera (Montin och Granberg 2013:65-67). 

 

 

 

3. Medborgarförslag 
Den första juli 2002 fick kommuner och landsting möjlighet att införa medborgarförslag med 

stöd av 5 kap. 23 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelsen utformades så att personer 

folkbokförda i aktuell kommun eller landsting kunde väcka ärenden i fullmäktige. Detta 

innebar att även personer under 18 år och personer av utländsk härkomst gavs möjligheten att 

väcka ärenden via medborgarförslag (Regeringen 2001). 
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Att genom medborgarförslag kunna påverka den lokala politiken genom rätten att initiera 

ärenden i fullmäktige ansåg regeringen ha ett stort symboliskt värde. Dessutom ansåg 

regeringen att medborgarförslaget sannolikt skulle leda till mer engagerade medborgare men 

också minska distansen mellan medborgare och förtroendevalda. Förslagsrätten ansågs på sikt 

kunna stärka den representativa demokratin och vara utvecklande fullmäktiges arbete 

(Regeringen 2001). I regeringens proposition “Demokrati för det nya seklet” framförde 

regeringen att rätten för invånarna att initiera ärenden i fullmäktige hade ett stort symboliskt 

värde. Att kontakta kommunen genom brev eller telefon ansågs inte väga lika tungt. Det 

minskade avståndet mellan väljare och valda ansågs även som ett starkt skäl till att införa 

medborgarförslag. Den ansågs “kunna komma att stärka den representativa demokratins 

funktionssätt och vitalisera fullmäktige”. Påverkansmöjligheten på den lokala demokratin är 

ett argument som framhålls i propositionen (Regeringen 2001). 

 

I nuläget, år 2019, har ungefär 200 st av Sveriges kommuner infört medborgarförslag (SKL 

2019). Enligt SCB tar svenska kommuner i snitt in cirka 20 st medborgarförslag per år och 

andelen bifall anges vara cirka 20 procent. Medborgarförslagen är huvudsakligen förslag till 

förbättringar i kommunerna. Dessa förslag leder till beslut som vid bifall leder till förändring. 

Det problematiska med medborgarförslagen är att de ibland snarare är synpunkter än 

medborgarförslag eller rör frågor som inte omfattas av den kommunala kompetensen. Detta 

tenderar att bli onödigt resurs- och tidskrävande och att handläggningen riskerar att uppfattas 

som byråkratisk och trög av kommuninvånare. Ett medborgarförslag beräknas i snitt uppta 

tolv arbetstimmar och kosta 4800kr enligt SOU 2016:5 (Demokratiutredning 2016).  

 

 

3.1 Medborgarförslag enligt kommunallagen  

I kommunallagens kap. 8. 1 § står följande “Den som är folkbokförd i kommunen eller i en 

kommun inom landstinget får, om kommunfullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i 

fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § 

andra stycket”. I de fall där kommunfullmäktige med stöd av kommunallagens 8 kap. § 1 

beslutat att medborgarförslag får väckas ska det regleras i arbetsordningen hur förslagen ska 

handläggas (SFS 2017:725). De incitament som fanns till lagändringen var bland annat att 

kommunfullmäktige fick besluta i ärenden som de annars inte hanterade. Dels krävdes mer 

specialiserade kunskaper i vissa ärenden samt att fler ärenden behövde beredas och beslutas 
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till kommunfullmäktige vilket innebar en ökad arbetsbelastning. Detta resulterade i att många 

medborgarförslag varken beslutades avslås eller bifallas utan endast blev besvarade. 

Dessutom ansågs beredning- och beslutstiden bli onödigt lång för medborgarförslagen. I de 

remissvar som inkom på lagändringens föregående promemoria ställde sig de flesta 

kommuner positiva. Vissa remissinstanser, bland dem flera kommuner, ansåg dock att 

regeringen borde överväga att delegeringen kunde sträcka sig längre, exempelvis till 

tjänstepersoner eller nämnds utskott (Finansdepartementet 2006) detta fick dock inget gehör i 

den senare lagstiftningen (SFS 2017:725). 

  

Fullmäktige får sedan 2007 överlåta till annan nämnd eller styrelsen att besluta i ärenden som 

väckts genom medborgarförslag utom i de fall som anges i 1 §. Att fullmäktige överlåter 

beslut i ett ärende som väckts genom medborgarförslag till styrelsen eller annan nämnd får tas 

utan någon föregående beredning. Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan 

fatta beslut i ärendet inom ett år från det att medborgarförslaget inkom till kommunen om 

detta är möjligt. Om ärendeberedningen inte avslutat och ärendet inte kan gå upp för beslut 

inom ett år ska det anmälas till fullmäktige. Fullmäktige har då möjlighet att avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning. Beslutanderätten i medborgarförslag får aldrig 

delegeras, fullmäktige måste alltid först fatta beslut om en eventuell delegering av beslut (SFS 

2017:725). 

  

Om fullmäktige beslutat om det får den person eller den grupp som genom medborgarförslag 

initierat ett ärende delta när nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige behandlar ärendet och 

delta i överläggning, dock inte i beslut (SFS 2017:725). Fullmäktige kan överlåta 

beslutanderätt till en gemensam nämnd i ärenden som initierats genom medborgarförslag. 

Fullmäktige kan dock inte överlåta till ett kommunalförbund att besluta i dessa ärenden (SKL 

2019). Medborgarförslag anses i enligt lagens förarbeten vara ett bra sätt att främja 

kommunens invånare att ta vara på sina demokratiska rättigheter och är en insats som kan 

leda till ett ökat samhällsintresse (Finansinspektionen 2006). 

 

 

3.2 Effekter av medborgarförslag 

I Demokratiutredningen ”låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5) beskrivs 

medborgarförslaget som någonting som minskar avståndet mellan politiker och medborgare. 
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Många av de medborgarförslag som skickas till de svenska kommunerna är ofta genomtänkta 

och välskrivna och även om de inte alltid leder till beslut helt i linje med förslagen så utreds 

de ändå och de lyfts i kommunfullmäktige. Medborgarförslagens inspel i kommunfullmäktige 

leder till att politikerna tar upp för medborgarna viktiga frågor, vilket anses som ett särskilt 

fördelaktigt inslag i den representativa demokratin. Kommunerna är inte skyldiga att motta 

medborgarförslag. De som tidigare beslutat om att ta emot medborgarförslag kan genom 

beslut i kommunfullmäktige upphäva möjligheten för invånarna att lämna förslag. 

Medborgarförslaget har ett egenvärde i att det uppmuntrar medborgare att utveckla sitt 

samhällsengagemang (Demokratiutredning 2016).  

 

I Konstitutionsutskottets betänkande (2001/02:KU14) beskrivs att förslagsrätten som 

medborgarförslag utgör kan missbrukas av grupper med kampanjartade medborgarförslag 

eller att personer skickar in medborgarförslag då de personligen anser sig felbehandlade. 

Värnamo kommun använder sig av ett för detta proaktivt system med gillmarkeringar, där 

varje förslag som kommer till kommunen måste ha ett antal gillamarkeringar på Facebook för 

att behandlas politiskt. Detta för att säkerställa att förslaget engagerar flera medborgare och 

därmed är relevant att besluta om i kommunfullmäktige (Värnamo 2019). 

 

 

3.3 Nämndhantering 

Lagändringen 2007 innebär att Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera 

beslutsfattandet vid medborgarförslag till någon av kommunens nämnder. Hur nämnderna 

inom kommuner är organiserade kan variera mellan olika kommuner, kommunfullmäktige 

beslutar om vilka nämnder som krävs för att kunna styra på bäst sätt utifrån dess 

förutsättningar. Innan år 1991 fanns det obligatoriska nämnder som alla kommuner var 

tvungna att ha, exempelvis socialnämnd, hälsoskyddsnämnd och skolstyrelse men i nuläget 

varierar nämndstrukturen. Varje kommun måste dock fortfarande ha en organisation med 

nämnder som hanterar uppgifter som är att se som specialreglerade, exempelvis frågor som 

rör skola, hälsoskydd eller tillämpning av socialtjänstlagen. Utöver detta så ska nämnderna 

följa lagstiftningen som reglerar det aktuella verksamhetsområdet samt att de ska följa 

kommunfullmäktiges beslut (Montin & Granberg 2013:41). 
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4. Metod 
Detta är huvudsakligen en fallstudie men för att besvara studiens frågeställningar används 

kompletterande metoder. För att besvara frågorna används en idéanalys, men fråga två 

kombineras även med inomfallskomparation. I avsnittet nedan följer en beskrivning av dessa 

olika metoder samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet liksom författarnas 

bakgrund.  

 

4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att uppnå en hög validitet i en studie kan uppfattas som något problematiskt och svårt. Det är 

ett generellt problem som forskare kan behöva bemöta. Att det är svårt att uppnå hög validitet 

beror dels på att studier oftast blandar teoretiskt språk med ett mer empiriskt språk, frågorna 

formuleras ofta med teoretiskt språk medan det datainsamlande materialet kan präglas av ett 

mer empiriskt eller operationellt språk. Det innebär att det blir en krock, ett 

översättningsproblem som påverkar studiens begreppsvaliditet. (Essaiasson m. fl, 2017:58). 

Det hade kunnat bli ett problem under denna studie där stort fokus ligger på det empiriska 

material som ska tolkas med hjälp av teoretiska texter. Något som varit till fördel för 

begreppsvaliditeten i studien är att allt empiriskt material hämtats från politiska texter, bland 

annat protokoll, beslutsunderlag och propositioner. Det innebär att vårt empiriska material 

varit uppbyggt med ett formellt språk som innehållit flera gemensamma begrepp som de 

teoretiska texterna. Det finns tre definitioner av validitet där den första är just det som 

förklarats ovan, att det begreppen i studien överensstämmer. Den andra innebär att det inte 

ska finnas några systematiska fel medan den sista är att studien mäter det som avses mätas.  

Vad gäller systematiska fel så är det eventuellt i vår tolkning av beslutsunderlagen vad gäller 

utfallen av besluten som vi löper risk att göra systematiska fel. Där handlar det dock om 

tolkning och i detta fall är vi som författare insatta i ämnet då vi båda arbetar nära politiken 

inom kommunal verksamhet. Det innebär i sin tur att vi är insatta i hur liknande texter 

författas och vilka begrepp som används då vi själva skrivit liknande texter, så risken för att vi 

ska tolka begreppen annorlunda än författaren gjort är relativt liten. De två första 

definitionerna blir tillsammans begreppsvaliditet. Uppnår studien begreppsvaliditeten samt 

har en hög reliabilitet så får studien också resultatvaliditet (Essaiasson m. fl, 2017:58-59). 
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För att uppnå högst reliabilitet har materialkodningen skett genom tvåstegsauktorisering. En 

av oss har först kodat materialet och fört in det i excel tillsammans med beslutsunderlag varpå 

den andra kontrollerat detta och utifrån kriterierna bedömt dem. Vi har alltid varit överens i 

vår kodning men också sett utmaningar i samma fall. Dessa har vi återkommit till i ett senare 

skede av studien och funnit samma resultat. Samtidigt så är våra kriterier relativt “öppna” för 

tolkning - om de lett till vidare handling. Därför finns en risk att interreliabiliteten inte är 

hundraprocentig då tolkningen av vidare handling kan vara personberoende. (Essaiasson m. fl, 

2012:206-208).  

 

Generaliserbarheten i studien är relativt låg med anledning av att det är en fallstudie som 

endast riktar sig till en kommun. Att vidareutveckla denna studie genom att ställa fråga 2 till 

exempelvis hundra svenska kommuner skulle ge studien högra generaliserbarhet men på 

grund av studiens tidsram och omfång var inte detta möjligt. 

 

4.2 Materialdiskussion 

Materialet har bearbetats utifrån två metoder, som är idéanalys respektive 

inomfallskomparation. Idéanalysen används i denna studie till att tolka de argument som 

presenterats i beslutsunderlag när Kumla kommun valde att införa medborgarförslag, förändra 

reglerna och till sist avskaffa det (till förmån för annat upplägg). Det material som använts är 

kommunens beslutsunderlag vid tidpunkten för besluten - vilket har handlat om 

tjänsteskrivelser och protokoll för att kunna följa argument samt politiska markeringar såsom 

yttranden, bifall, tilläggsförslag, reservationer med mera. Detta material används för att 

besvara den första frågeställningen. Även under besvarandet av den andra frågeställningen har 

idéanalys tillämpats men i mer begränsad utsträckning och i kombination med 

inomfallskomparation. Det då en stor del av medborgarförslagen varken fått bifall eller avslag 

utan setts som besvarade. Det gjorde en kategorisering av de besvarade medborgarförslagen 

nödvändig. Genom granskning av protokoll och beslutsunderlag tolkades förslagen som bifall 

eller avslag baserat på huruvida de lett till någon vidare handling eller ej.  

 

Tjänsteskrivelserna och beslutsunderlagen är systematiskt upplagda och enkla att tolka. 

Mindre skillnader finns mellan dem beroende på exempelvis vem som vart nämndsekreterare 

eller vilken utredare som berett frågorna. I stor utsträckning har dock samma person vart 

nämndsekreterare, vilket innebär att beslutsunderlagen är skrivna på ett enhetligt sätt vilket 
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förenklat tolkningen av dem. Utredningar och annat som legat till grund för beslutsfattningen 

har inte haft samma handläggare men har ändå vart enkelt att följa och materialet har 

dessutom inte vart av dignitet som protokollen för att besvara frågeställningarna. 

 

Inomfallskomparation används i denna studie för att identifiera eventuell förändring av 

andelen bifall respektive avslag i studien över tid. Genom att studera tjänsteskrivelser och 

protokollsutdrag från två olika perioder i Kumla kommun har vi ringat in eventuella 

skillnader i beslutsfattningen genom att kartlägga andelen bifall respektive avslag för de olika 

åren/perioderna. Detta material används för att besvara den andra frågeställningen. De år vi 

valde att fokusera på i denna studie var 2004, 2006 och 2009 i period 1. I period 2 

studeras 2010, 2012 och 2014. Ambitionen var att studera vartannat år i de båda perioderna 

under en femårsperiod men med anledning av att få medborgarförslag inkom under år 2008 

jämfört med 2009 valde vi att använda 2009 med fler inkomna förslag istället. Materialet som 

analyseras är statiskt men för det inte alltid enkelt att tolka. Att medborgarförslag anges som 

besvarade istället som att de fått bifall eller avslag har varit en utmaning som ovan nämnt 

avhjälps genom att vi upprättade kriterier för när ett “besvarat” medborgarförslag skulle anses 

som avslag eller bifall. I detta fall har vi fått läsa i flertalet tjänsteskrivelser för att kunna 

avgöra huruvida ett medborgarförslag fått avslag eller bifall. Det verkar till viss del vara 

handläggarberoende om tjänsteskrivelserna är besvarade eller om ett bifall eller avslag getts 

men framförallt verkar just besvarat vara, just som Montin beskriver, en kultur som finns i 

hela Sverige.  

 

Materialet är tillgängligt, vilket förenklar att ta vid där denna studie slutade. Vår vana att 

hantera och själva producera tjänsteskrivelser och protokoll tror vi kan ha vart till vår fördel 

när vi tolkat materialet. I vissa fall har vi även haft möjlighet att fråga ansvarig tjänsteperson 

om särskilt svårbedömda ärenden. Detta och det faktum att nämndsekreteraren som skrivit 

majoriteten av protokollen är kollega till en av författarna har givetvis underlättat arbetet och 

gett insyn och snabba svar på enkla frågor om tolkning, kontext och annat av värde för 

tolkningen. 

 

4.3 Författarnas bakgrund 

I tolkningen av de besvarade medborgarförslagen kommer författarnas förkunskaper att 

komma till användning. För att kunna göra en rättvis tolkning av en text är förkunskaper inom 
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ämnet till stor fördel, allt som läsaren har med sig kommer påverka utfallet av tolkningen. 

Tidigare utbildning, kunskap, världsåskådning och det sammanhanget läsaren lever i är 

sådana aspekter som påverkar tolkningen. Det är även viktigt att läsaren är insatt i 

sammanhanget som texten skrivits i, läsaren bör exempelvis ha i åtanke vilka förutsättningar 

författare till liknande texter har samt hur de använder språket när de författar och 

argumenterar. Det är viktigt att förstå språket och de termer som används, detta för att läsaren 

inte ska göra egna tolkningar av termerna (Bergström & Svärd 2018:32-33). Författarna i 

denna studie arbetar i politiskt styrd organisation med nämnd- och utredningsarbete med 

anställning i Örebro respektive Kumla kommun. Den Kumla-anställde har berett svar på 

medborgarförslag samt utredde och beredde beslutet om att upphäva medborgarförslag och 

införa medborgarinitiativ. Lärandeprocesser, så som forskning kan beskrivas av 

fenomenologin för mänskligt lärande tydliggör att den högsta graden av förståelse uppnås när 

forskningen sker i ett sammanhang nära forskaren. Flyvbjerg menar att det är endast på detta 

sätt som forskare kan förstå sociala aktörers beteenden, vilket i allra högsta grad aktualiseras i 

denna studie (Flyvbjerg 2011:310). 

 

 

4.4 Idéanalys 

Beslutsunderlagen undersöks med hjälp av textanalys i form av idéanalys. Metoden är 

fördelaktig vid analys av politiska texter för att förstå och förklara människors tankar och 

agerande, bakomliggande orsaker och efterföljande konsekvenser. Denna studie undersöker 

vad som uttrycks i beslutsunderlagen rörande medborgarförslagen samt vilka konsekvenser de 

kan tänkas få. Studien undersöker även argumenten som lades fram i protokoll, 

beslutsunderlag och yttranden vid beslutandet om att införa, förändra och till sist upphäva 

medborgarförslag i kommunen. Idéanalyser kan vara beskrivande, förklarande och/eller 

idékritiska. Den variant av idéanalys som studien applicerar på materialet är förklarande, 

eftersom den studerar uppkomsten till idéer och handlingar samt dess orsaker och eventuella 

konsekvenser. I en förklarande idéanalys är det sällan idén i sig som är det mest relevanta 

utan snarare dess orsaker och konsekvenser. Vid analys av beslutsunderlag är målsättningen 

att finna kopplingar och mönster bakom kommunens agerande och hur dessa tar sig i uttryck i 

handling (Bergström & Svärd 2018:138-143). 
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4.5 Inomfallskomparation 

Inomfallskomparation innebär att ett fall undersöks utifrån en tidshorisont där en variabel 

förändrats, i detta fall lagändringen som möjliggjorde delegering av beslutsfattande i 

medborgarförslag. Fallet, Kumla kommun, undersöks utifrån en period före respektive efter 

förändringen arbetsordningen utifrån kommunallagen. Lagändringen är den oberoende 

variabeln, att denna har förändrats behöver dock inte få några konsekvenser utan är det som 

prövas (Lim 2016: 19-20). Somliga är kritiska mot studier av enstaka fall och menar att 

kvantstudier är mer värdefulla och att då det inte går att generalisera utifrån fallstudier bidrar 

det inte till vetenskaplig utveckling. En motsatt ståndpunkt hävdas av bland andra Bendt 

Flyvbjerg som menar att fallstudier ger ett större djup och förståelse av varför någon/några 

handlar som den/de gör. Han menar att använda sig av fallstudier dock innebär att författarna 

fördjupar kunskaperna i ett ämne vilket prövar teorier och leder till vidareutveckling av teori. 

Följande citat förklarar hur fallstudier, och särskilt i sådana sammanhang författarna befinner 

sig i naturligt, och hur det kan utveckla personer vidare. 

 

“(i)f one assumes that research, like other learning processes, can be described by the 

phenomenology for human learning, it then becomes clear that the most advanced form of 

understanding is achieved when researchers place themselves within the context being 

studied. Only in this way can researchers understand the viewpoints and the behaviour that 

characterizes social actors” (Flyvbjerg 2011: 310). 

 

I studien prövas två perioder mot varandra i komparationen. Period 1 är åren 2004, 2006 och 

2009. Perioden 2 baserar sig på åren 2010, 2012 och 2014. På grund av att det under vissa av 

de tidigare åren inte inkom särskilt många medborgarförslag är det ett aktivt val att det är tre 

år emellan två av medborgarförslagen i den första perioden. Med anledning av materialets 

omfattning och tillgänglighet valde vi att studera dessa år. Nedan följer ett analysschema som 

visar hur materialet analyserats. 

 

 

Tabell 1 Analysschema 

Analysschema Period 1 Kumla 2004-2009 Period 2 Kumla 2010-2014 
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Beroende variabel Andel bifall Andel bifall 

Oberoende variabel Ursprunglig lagstiftning Förändrad lagstiftning 

 

 

4.6 Metod för kategorisering av medborgarförslag 

Det empiriska materialet som består av medborgarförslagen kategoriseras utefter om de fått 

bifall eller avslag. I de fall där förslagen står som “besvarade” kommer en analys och tolkning 

av texten i beslutsunderlaget och eventuellt tillhörande handlingar att göras. 

Beslutsunderlagen till medborgarförslagen analyseras och tolkas genom idéanalysen. 

Analysen av beslutsunderlagen ska värdera de argument som används för att styrka hur 

beslutsfattaningen i varje enskilt medborgarförslag sker. Detta kommer främst vara aktuellt i 

hanteringen av de medborgarförslag som beslutats som “besvarade”, för att de ska kunna 

kategoriseras och användas i studien. I vissa fall har även vidare undersökning av ärenden 

krävts för att bedöma ett förslag som “ej mätbart”. Detta är fall som exempelvis inte inryms i 

den kommunala kompetensen. Att medborgarförslag i beslutsunderlagen anses som 

“besvarade” är vanligt förekommande och därför behövs ett analysschema för detta. Stig 

Montin skrev i sin rapport Vardagens konkreta politik (2004:15) att 68 procent av de 216 

medborgarförslag han granskade varken hade fått bifall eller avslag utan ansågs besvarade.  

 

Vid analyseringen av beslutsunderlagen med tillhörande handlingar kommer det att framgå 

vad utfallet blir och eventuellt varför det beslutats . Under bearbetningens gång kommer det 

eventuellt gå att uttyda återkommande mönster i beslutsfattandet, vilket kan underlätta den 

fortsatta bearbetningen av förslagen när de ska kategoriseras (Bergström & Svärd 2018:138-

143). Kategoriseringen sker enligt nedanstående tabell: 

 

 

 

 

Tabell 2 Kategorisering av beslutade medborgarförslag 

Kategori Förklaring Bedömningskriterier 
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Bifall I beslutsunderlaget bifalls 

medborgarförslaget 

Bedöms ej 

Avslag I beslutsunderlaget avslås 

medborgarförslaget 

Bedöms ej 

Besvarat - 

bifall 

Medborgarförslaget anges i 

beslutsunderlag som “besvarat”. 

Beslutsunderlag och eventuellt tillhörande 

handlingar analyseras enligt 

bedömningskriterierna. 

Beslutsunderlag och eventuella 

tillhörande handlingar beskriver: 

• att ett arbete i linje med 

förslaget pågår 

• att förslaget leder till 

handling från kommunens 

sida 

Besvarat - 

avslag 

Medborgarförslaget anges i 

beslutsunderlag som “besvarat”. 

Beslutsunderlag och eventuellt tillhörande 

handlingar analyseras enligt 

bedömningskriterierna. 

Beslutsunderlag och tillhörande 

handlingar beskriver: 

• att medborgarförslaget inte 

kommer att leda till 

handling från kommunens 

sida 

Ej 

mätbart 

Medborgarförslaget anges i 

beslutsunderlag som “besvarat” eller 

avslås. Beslutsunderlag och eventuellt 

tillhörande handlingar analyseras enligt 

bedömningskriterierna. 

Beslutsunderlag och tillhörande 

handlingar beskriver: 

• att medborgarförslaget inte 

förhåller sig till riktlinjerna 

 

 

 

 

5. Empiri 
Under detta avsnitt presenteras studiens empiriska material.  
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5.1 Kumla kommun – lokal kontext 

Kumla kommun är en växande kommun i Sydnärke i tillväxt som i nuläget, 2019, har drygt 

21 700 medborgare. Politisk majoritet har socialdemokraterna tillsammans med moderaterna 

(Kumla kommun). Nämndstruktur Kumla kommun: 

 

Bild 1 Nämndstruktur Kumla kommun 2019. 

 
      

     (1Kumla kommun, 2019) 

 

 

 

 

5.1.1 Medborgarförslagets uppkomst i Kumla kommun 

Kommunfullmäktige i Kumla kommun beslutade 2004 att införa medborgarförslag. Ärendet 

väcktes genom en motion ett knappt halvår tidigare. I protokollet går det att läsa att en av 

ledamöterna bifaller förslaget. Det görs tilläggsförslag som skapar reservationer men ingen 

reserverar sig mot beslutet om att införa medborgarförslag (Kumla kommun 2004). 

Ärendegången för medborgarförslag regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning som efter 

beslutet revideras utifrån detta (internt styrdokument).  
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5.1.2 Medborgarförslag beslutas få delegeras till nämnd i Kumla kommun 

 År 2009 beslutades det att kommunfullmäktige kan delegera beslutsfattningen till nämnd i 

enlighet med lagändringen 2007 och arbetsordningen uppdaterades år 2008. Tidigare kunde 

nämnderna endast yttra sig till kommunfullmäktige (internt styrdokument). Under 2009 

gjorde Kumla kommun en insats för att marknadsföra medborgarförslag dels digitalt men 

även genom information till skolor (Demaku &  Abou-ramia 2012). Kumla kommun var inte 

remissinstans till den promemoria som föregick lagändringen. Sydnärke representerades dock 

av Askersunds kommun och länet genom Örebro läns landsting (Finansdepartementet 2006). 

 

Kumla kommun tog emot totalt 44 st medborgarförslag under åren 2016 och 2017 (internt 

dokument). Enligt demokratiutredningen (SOU 2016:5) beräknas ett medborgarförslag i snitt 

uppta tolv arbetstimmar och kosta 4800kr. År 2016 var svarstiden i snitt för ett 

medborgarförslag i Kumla kommun 341 dagar. Medborgarförslagen är huvudsakligen förslag 

till förbättringar i kommunen (internt dokument).  

 

 

5.1.3 Medborgarförslaget upphävs och ersätts av medborgarinitiativ 

Under våren 2019 upphäver kommunfullmäktige regler för medborgarförslag och upprättar 

regler för medborgarinitiativ. I protokollets ärendebeskrivning beskrivs det att de förslag som 

inte inryms i den kommunala kompetensen kan avslås direkt av tjänstepersonsorganisationen 

(3Kumla kommun 2019). I tillhörande tjänsteskrivelse står det att tidigare tillämpning av 

medborgarförslag lett till ineffektiv handläggning samt långa svarstider till förslagsställarna. 

Tillämpning av medborgarinitiativ menas möjliggöra mer effektiv handläggning, höjd kvalitet 

på inkomna förslag och beskriver att skiftet kräver minimal implementering (internt 

dokument). Nyheterna med medborgarinitiativ jämfört med medborgarförslag är att nu 

presenterar kommunen alla förslag på sin hemsida samt att tjänstepersonsorganisationen kan 

besvara medborgarinitiativ som inte förhåller sig till den kommunala kompetensen direkt utan 

beslut i kommunfullmäktige. Tillvägagångssätt och riktlinjer är detsamma som tidigare (2 

Kumla kommun 2019). 
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5.1.4 Riktlinjer för medborgarförslag (och medborgarinitiativ) i Kumla kommun 

Ett medborgarförslag skulle vara en förslag på någonting som inte finns i Kumla kommun i 

nuläget, någonting nytt eller något som förslagsställaren anser behöver utvecklas. Samma 

riktlinjer gäller i nuläget för medborgarinitiativ - som ersatte det tidigare medborgarförslaget. 

Klagomål eller synpunkter på något som redan finns är inte medborgarförslag utan räknas 

som synpunkter. Synpunkter rör mindre åtgärder, som kan besvaras av tjänstepersoner på 

kommunen och svar eller återkoppling anges komma från aktuell förvaltning inom någon eller 

några dagar från det att synpunkten skickats. Kommunfullmäktige får en sammanställning två 

gånger per år med obesvarade medborgarförslag, i april och september 

I nuläget finns inte någon begränsning i hur många medborgarförslag den enskilde får skicka 

in till Kumla kommun (2 Kumla kommun 2019). 

 

 

 

6. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat som en komplettering på det 

empiriska materialet som redovisats i föregående avsnitt för att kunna besvara studiens två 

frågeställningar.   

 

 

6.1 Andel bifall/avslag före implementeringen av ny lag 

Här följer ett avsnitt som presenterar sammanställningar av utfallen medborgarförslag i 

Kumla kommun fått under två perioder bestående av totalt sex år. Period ett innefattar år 

2004, 2006 och 2009. Period två redovisar år 2010, 2012 och 2014. Perioderna representerar 

tre år före lagändringen och den förändrade arbetsordningen och tre år efter. 
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Diagram 1 Utfall av medborgarförslag 2004, 2006 & 2009 

 
Period 1, 2004-2009 

Under denna perioden har 48 % av medborgarförslagen bifallits och 52 % avslagits. 23 st 

medborgarförslag som uppfyller denna studies bedömningskriterier för analys. Av dessa är 5 

st bifall, 3 st avslag och 15 st har angetts som besvarade. Efter bedömning har 6 st av dessa 

bedömts som bifall och 9 st som avslag.  

 

 

Diagram 2, Medborgarförslag 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2004 inkom 3 st medborgarförslag till Kumla kommun som alla går att analysera utifrån 

denna studies bedömningskriterier. Andelen bedömda bifall uppgår till 67% och avslag samt 

bedömda avslag stod för 33% av svaren 
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Diagram 3, Medborgarförslag 2006 

 
År 2006 inkom 6 st medborgarförslag till Kumla kommun varav 5 st går att analysera utifrån 

denna studies bedömningskriterier. Andelen bedömda bifall uppgår till 20 % och avslag stod 

för 80 % av svaren. 

 

 

Diagram 4, Medborgarförslag 2009 

 
År 2009 som var det sista året som Kumla kommun behandlade medborgarförslag enligt 

arbetsordningen som rådde innan lagändringen, där kommunfullmäktige inte kunde delegera 

beslutsfattningen till nämnd. Antalet medborgarförslag uppgick till 24 st varav 15 st går att 

använda utifrån denna studies bedömningskriterier för analys. Andelen bifall var 8 st (3 

direkta +5 bedömda) och avslag 7 st (2 direkta +5 bedömda). Procentuellt är andelen bifall 53 

% och avslag 47 %.  
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6.1.1 Andel bifall/avslag efter implementeringen av ny lag 

 

Diagram 5, Utfall av medborgarförslag 2010, 2012 & 2014 

 
Period 2, 2010-2014 

Under denna period har 28 % av medborgarförslagen bifallits och 72 % avslagits. 53 st 

medborgarförslag som uppfyller denna studiens bedömningskriterier för analys. Av dessa är 2 

st bifall, 10 st avslag och 41 st angetts som besvarade. Efter bedömning har 13 st av dessa 

bedömts som bifall och 28 st som avslag. 

 

 

Diagram 6, Medborgarförslag 2010 
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År 2010 var det första året efter implementeringen av den nya arbetsordningen där 

kommunfullmäktige gavs möjlighet att delegera beslutsfattningen till nämnd. 19 st 

medborgarförslag inkom till kommunen under året varav 16 st går att använda utifrån denna 

studies bedömningskriterier för analys . Andelen bifall var 5 st och avslag 11 st. Procentuellt 

är andelen bifall 31 % och avslag 69 %. 

 

 

Diagram 5, Medborgarförslag 2012 

 
År 2012 inkom 25 st medborgarförslag till Kumla kommun varav 18 st går att använda utifrån 

denna studies bedömningskriterier för analys. Andelen bifall var 5 st och avslag 13 st. 

Procentuellt är andelen bifall 28 % och avslag 72 %. 

 

 

Diagram 7, Medborgarförslag 2014 
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År 2014 inkom 26 st medborgarförslag till Kumla kommun varav 19 st går att använda utifrån 

denna studies bedömningskriterier för analys. Andelen bifall var 5 st och avslag 14 st. 

Procentuellt är andelen bifall 26 % och avslag 74 %. 

 

 

6.1.2 Andel bifall/avslag under period 2 utifrån beslutande politiskt organ 

 
Diagram 8, Utfall av medborgarförslag per nämnd 2010, 2012 och 2014 

 
Under period 2 då kommunfullmäktige haft möjlighet att delegera beslutsfattningen till 

nämnd så har 27 av 53 medborgarförslag delegerats till nämnd. 

 

 

Diagram 9, Utfall i KF/KS gentemot de som delegerats till nämnd 
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Fördelningen mellan delegerade medborgarförslag och medborgarförslag som besvarades av 

kommunstyrelsen var relativt lika. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen biföll 25 % av 

de inkomna medborgarförslagen. Nämnderna biföll 27 % av medborgarförslagen. 

 

 

6.1.3 Andel bifall/avslag under period 1 och period 2 

 

Diagram 10, Utfall av medborgarförslag period 1 och 2 

  

Under period 1 så har 23 st medborgarförslag inkommit varav 48 % medborgarförslag 

bifallits och 52 % avslagits. 

Under period 2 så har 53 medborgarförslag inkommit varav 28 % har bifallits och 72 % 

avslagits. 

 

 

7. Analys 
I följande kapitel redovisas studiens analys. 

 
 

7.1 Införandet av medborgarförslag 

Kumla kommun beslutade att införa medborgarförslag efter att en motion inkommit till 

kommunfullmäktige. I motionen och beslutsunderlaget framförs två argument: att 

medborgarförslag skulle främja den representativa demokratin och engagemanget för 
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lokalpolitik. Dessa argument anförs även i regeringens proposition som låg till grund för den 

lagstiftning som möjliggjorde implementeringen av medborgarförslag i de svenska 

kommunerna. Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde då ärendet behandlades 

tyder även på att det inte var en laddad fråga - då ingen förtroendevald motsatte sig beslutet i 

något av de politiska organen. 

 

Kumla kommuns argument för införandet av medborgarförslag var att främja den 

representativa demokratin och engagemanget för lokalpolitiken. Medborgarförslaget beskrivs 

både av regeringen och i statsvetenskaplig forskning ha ett stort symbolvärde, kunna minska 

distansen mellan medborgare och förtroendevalda och vara ett sätt att vitalisera 

kommunfullmäktige. Påverkansmöjligheten beskrivs som särskilt viktig, någonting som kan 

tolkas som att viss förståelse finns för att medborgarförslag kan införas endast på grund av 

symbolvärdet i enlighet med PGA. År 2004 inkom 3 st medborgarförslag och 2009 hade 

siffran stigit till 24 st. Att medborgarförslagen engagerade medborgarna lokalpolitiskt tycks 

ändå ha uppnåtts i viss mån efter en tids implementering. Kumla kommun ligger över 

rikssnittet i antalet inkomna medborgarförslag. Att medborgarinitiativet främjat den 

representativa demokratin och faktiskt utgjort påverkansmöjligheter för medborgarna 

stämmer också - eftersom att invånarna i viss utsträckning fått sina medborgarförslag 

bifallna.  

 

Majoriteten av förslagsställare har fått sina medborgarförslag “besvarade” och efter denna 

studies bedömning, som redovisas i resultat, anses majoriteten av denna kategori inkomna 

medborgarförslag som avslagna. Att medborgarförslaget anges som “besvarade” och har vaga 

beslutsformuleringar där det är svårt att avgöra vad svaret egentligen innebär torde snarare 

öka distansen ytterligare mellan de förtroendevalda och invånarna. Detta kombinerat med 

långa svarstider, som är i snitt knappt ett år, riskerar att minska legitimiteten för kommunen 

då hanteringen av förslaget troligen kan uppfattas som onödigt byråkratisk och trög. Denna 

problematik lyfts även i PGA att medborgarförslagen kan få en motsatt effekt när hanteringen 

av medborgardeltagande utförs på ett otillräckligt sätt, vilket leder till minskat förtroende hos 

invånarna. 
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7.2 Så påverkade lagändringen medborgarförslagen 

Lagstiftningen förändrades och Kumla kommun valde att förändra kommunfullmäktiges 

arbetsordning utifrån detta år 2010. Argumentationen i beslutsunderlagen syftar till att 

effektivisera handläggningen av förslagen och att nämnderna som normalt hanterade vissa 

kategorier av frågor var bättre lämpade att göra det. Tidigare fanns möjligheten för 

nämnderna att yttra sig i ärenden men besluten var det alltid kommunfullmäktige som skulle 

ta. 

 

Både nämnderna och kommunfullmäktige uppfyller kraven för att vara ett politiskt nätverk: 

det är var för sig mer eller mindre avgränsade slutna sällskap som förhandlar med varandra 

givet en intern maktbalans (som kan vara relationer eller hierarkisk ordning) samt delar 

grundläggande värderingar eller viljor. Ett exempel på delade grundläggande värderingar kan 

vara att förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnd troligen har någon sorts konsensus om att 

ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen är fördelaktigt. Ledamöterna delar alltså någon form 

av specialiserad konsensus medan kommunfullmäktiges uppdrag syftar till att se till helheten. 

Eftersom att förutsättningarna och reglerna har förändrats - plötsligt har nämnderna getts 

möjlighet att fatta beslut i sina “egna” frågor avseende medborgarförslag. Här torde en 

politisk förändring ske och utifrån vårt teoriavsnitt i positiv riktning - att medborgarförslag 

bifalls av nämnderna jämfört med kommunfullmäktige i större omfattning. 

 

Resultatet visar dock inte på detta som finns beskrivet i ovanstående stycke, då det i resultatet 

framgår att andelen bifall har minskat med 20 procentenheter efter lagändringen. Samtidigt 

kan inte resultatet endast isoleras till andelen bifall respektive avslag och en annan variabel 

som tycks spela roll är antalet inkomna medborgarförslag. Ökningen av inkomna förslag 

medför att det inte blir en helt rättvis bedömning att titta på procent, det räcker att två av fem 

förslag bifallits under 2004 för att det ska ge en de bifallna förslagen 67 procent. Detta i 

relation till år 2010 då fem förslag beslutades bifall men som i procent endast visar på 31 

procent bifall. För att tydliggöra att utfallet repeteras det näst sista diagrammet från resultatet: 

 

 

Diagram 9, Utfall i KF/KS gentemot de som delegerats till nämnd 
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Detta diagram visar på att i takt med att medborgarförslagen ökat har kommunfullmäktige 

gett avslag på en större mängd medborgarförslag än innan lagändringen. Innan lagändringen, 

under period 1, så biföll kommunfullmäktige  en högre andel av medborgarförslagen. Under 

period 2 så biföll kommunfullmäktige färre medborgarförslag procentuellt sett. Alltså kan det, 

trots att medborgarförslagen efter lagändringen, generellt har avslagits i högre utsträckning 

konstaterat att nämnderna är på samma nivå, eller är marginellt mer, benägna att bifalla 

medborgarförslag som kommunfullmäktige. 

 

 

Tabell 1, analysschema 

Analysschema Period 1 Kumla 2004-2009 Period 2 Kumla 2010-2014 

Beroende variabel Andel bifall Andel bifall 

Oberoende variabel Ursprunglig lagstiftning Förändrad lagstiftning 

 

 Såhär ser studiens analysschema ut. Andelen bifall har studerats utifrån de två olika 

perioderna och därefter har resultatet presenterats i följande diagram: 

 

 
Diagram 10, Utfall av medborgarförslag period 1 och 2 
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Argumentationen och implementeringen av den reviderade arbetsordningen kan ses som en 

utveckling som stävjar den kritik som upptas under föregående rubrik - ett försök att få 

hanteringen mindre byråkratisk och trög samt att säkerställa korrekta och välgrundade beslut 

fattade av specialister. Hanteringen gick med andra ord från generalister till specialister i 

enlighet med subgovernmentteorin. Nämndpolitikerna blev nu beslutsfattare och i allra högsta 

grad “insiders” i ärenden de tidigare många gånger varit “outsiders” i.  

 

Som Montin & Granberg beskriver så blir nämnderna, “nämndpartierna”, starka i sina frågor. 

och styrs starkt av sin nämndtillhörighet. Nämnden präglar även de förtroendevaldas 

prioriteringar. Detta är någonting som även bekräftas i den politiska nätverksteorin. Resultatet 

bekräftar dock ingen varken subgovernmentteorin, politisk nätverksteori eller tanken om 

nämndpartier. Utfallet är oväntat och går emot den vetenskapliga uppfattningen. Samtidigt har 

studien väldigt låg generaliserbarhet vilket hänsyn bör tas till, liksom att utfallet inte endast 

kan isoleras till lagändringen med anledning av att även mängden förslag skiljer sig mellan de 

studerade perioderna. 

 

 

7.3 Upphävandet av medborgarförslag 

Att Kumla kommun valde att upphäva medborgarförslag till förmån för medborgarinitiativ 

var på grund av flera argument. I beslutsunderlagen framkommer det att handläggningstiderna 

fortfarande är långa och att detta kan uppfattas som byråkratiskt och trögt. Kumla kommun 

ville även ges möjlighet att direkt avslå medborgarförslag som inte förhåller sig till de 
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uppsatta kriterierna. Fem personer, däribland kommunstyrelsens ordförande och 

kommunstyrelsens vice ordförande, biföll förslaget till beslut. Ingen reserverade sig mot 

beslutet. Detta tyder på att flera ville göra en tydlig politisk markering för utvecklingen av 

möjligheten för invånarna att lämna förslag till kommunen. Denna handling tyder även på att 

de förtroendevalda i Kumla kommun har för ambition att, numera, medborgarinitiativen ska 

leda till att främja den representativa demokratin och det lokalpolitiska engagemanget i 

kommunen. Detta till skillnad mot exempelvis Bordeaux där medborgardeltagande 

implementerades men endast utifrån ett symboliskt värde där inte förslagsställares behov och 

det faktiska syftet inte togs tillvara.  

 

 

 

8. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka varför Kumla kommun valde att införa, förändra 

och sedan upphäva medborgarförslag. Uppsatsen hade även för avsikt att undersöka huruvida 

den förändrade arbetsordningen som inrättades efter lagändringen om att kommunfullmäktige 

kunde delegera besluten till nämnderna hade påverkat beslutsfattandet för 

medborgarförslagen.  

 

Argumentet i kommunfullmäktige i Kumla kommun för att ta emot medborgarförslag var att 

detta skulle stärka den representativa demokratin i kommunen. Säkrare och mer effektiv 

handläggning var argumenten till att kommunfullmäktiges arbetsordning förändrades 2009 

utifrån lagändringen om att fullmäktige kunde delegera beslut om medborgarförslag till 

nämnd. Upphävandet av medborgarförslag motiverades med att en ny snarlik form, kallad 

medborgarinitiativ, skulle leda till effektivare handläggning och kortare svarstider för 

förslagsställare. 

 

Andelen bifall respektive avslag för medborgarförslag har varit föränderliga över tid. Andelen 

bifall har dock minskat med 20 procentenheter efter lagändringen. Det har dock skett en 

ökning av medborgarförslag mellan de två perioderna, vilket försvårar möjligheterna till att 

isolera utfallet av de två perioderna till lagändringen som den oberoende variabeln. Samtidigt 

är andelen bifallna medborgarförslag från kommunfullmäktige och nämnderna på i princip 
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samma nivå, nämndernas andel bifall marginellt högre, i den andra perioden. Utifrån vår 

teorikombination av PGA och politisk nätverksteori finns det utrymme att tro att nämndernas 

andel bifall skulle varit högre än vad resultatet visar. Det är dock viktigt att ta denna studies 

storlek och mycket begränsade generaliserbarhet i beaktning - och se omfattningen som en 

brist för att få ett resultat. 

 

 

 

9. Diskussion  
Att studera medborgarförslag över tid har varit en spännande uppgift. Vi har mötts av vissa 

utmaningar i arbetet. Dels eftersom att vår ambition med denna c-uppsats fick förändras i 

efterhand. Ambitionen med denna uppsats var till en början att fokus helt skulle ligga på 

lagändringen och dess påverkan på besluten vid medborgarförslag. Våra första 

frågeställningar som var mer teoriprövande blev svåra att analysera utifrån det teoretiska 

ramverk och utifrån vår tidsram och sidomfång vilket gjorde att vi förändrade dem något. Att 

Kumla kommun beslutade att upphäva medborgarförslag under uppsatsens gång var också 

något som vi fick ta i beaktning. Detta ledde dock att vi kunde presentera och analysera 

medborgarförslagets hela “livscykel” - från beslutet om att införa det, revideringen av 

arbetsordningen som gjorde att de gick att delegera till nämnd till beslutet om att upphäva det. 

 

 

9.1 Vår bakgrund 

Vår bakgrund i den kommunala sektorn och att vi hanterat frågor som berörs i uppsatsen 

upplever vi har varit till stor nytta. Vi har enkelt kunna överblicka, få kontext och redan haft 

en uppfattning vilket lett till mycket följdfrågor. Att vara på “insidan” ger även andra 

kunskaper och erfarenheter som är svåra att få till sig genom exempelvis intervjuer eller 

annat. Mötet i korridorer eller tiden före mötet kan vara värt betydligt mer än vad en kan tro 

och hjälpa till i utvecklingen av tankar, frågor och resonemang. Utmaningen har varit att få 

ordentligt underbyggda argumentationer och källor för dessa “korridorkunskaper”. Att arbeta 

i en politisk organisation med ett systematiserat arbetssätt kan dock innebära att en blir en del 

av dess struktur och kultur. Därför har det varit viktigt för oss att studera fallet ur ett utifrån-
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perspektiv samtidigt som vi hela tiden varit medvetna om de eventuella begränsningar det 

inneburit. 

 

 

9.2 Utfallet 

Inför genomförandet av studien fanns en förväntan hos oss som förfarttare angående vilket 

utfall vi skulle få av undersökningen. Det faktiska utfallet som studien sedan genererade var 

inte det utfallet vi förväntat oss. Nedan diskuteras vilka våra förväntningar var gentemot 

utfallet studien genererade. 

 

 

9.2.1 Beslutens argument 

Argumentationen vid de olika tillfällena för beslut var relativt väntad utifrån det teoretiska 

ramverket. Det som kanske förvånade var att ingen förtroendevald biföll beslutet om att införa 

medborgarförslag - att symbolvärdet i handlingen inte tycktes räcka för att de skulle vilja göra 

en politisk markering. Vidare kan detta vara ett symptom på det som Tahvilzadehs beskriver - 

att intentionen är god men att kunskapen saknas om vad medborgarförslag kommer att 

innebära utan att snarare symbolvärdet är det som leder till att medborgarförslag införs. Det 

vore spännande att se om någon kommun gjort någon typ av konsekvensanalys inför 

implementeringen av medborgarförslag gjorts eller om någon utvärderat effekterna av 

medborgarförslag i en svensk kommun. 

 

 

9.2.2 Lagändringens påverkan på besluten 

Vid studiens framväxt fick vi uppfattningen att lagändringen som möjliggjorde det för 

kommunfullmäktige att delegera beslutsfattningen till nämnd skulle innebära fler bifall. Detta 

utifrån vårt teoretiska ramverk. Att förutsättningarna för beslutsfattningen förändrades utifrån 

politisk nätverksteori trodde vi skulle innebära att de förtroendevalda specialisterna i 

nämnderna skulle bifalla medborgarförslagen i högre utsträckning. Detta eftersom att 

konsensus bör råda i nämnden och att de står nära frågorna medborgarförslagen berör. 

Någonting detta kan jämföras med är subsidiaritetsprincipen - att beslutsfattningen delegeras 

till lägsta möjliga nivå för att säkerställa goda beslut. Med anledning av denna studies 
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begränsade generaliserbarhet kan det dock vara så att teorin och vår tanke om utfallet visst 

kan stämma. Se mer om hur detta resonemang skulle kunna utvecklas och undersökas vidare 

under nästkommande rubrik. 

 

 

9.3 Vidare forskning 
Detta trodde vi, i enlighet med politisk nätverksteori eller exempelvis subsidiaritetsprincipen 

skulle leda till att medborgarförslagen bifölls i högre utsträckning. Så var inte fallet, utan det 

var snarare tvärtom. Samtidigt kan vi inte släppa tanken om att studier av fler fall och 

medborgarförslag skulle kunna ge stöd för vårt resonemang trots allt. Att utveckla en teori likt 

subsidiaritetsprincipen men för en lägre nivå vore också en intressant uppgift men som är 

alldeles för stor för att kunna inrymmas i en c-uppsats. 

 

 
9.3.1 Det teoretiska ramverkets möjligheter 

Att kombinera forskningsansatserna PGA med nätverksteorin är något som skulle kunna 

utvecklas i vidare forskning. Att undersöka hur PGAs medborgardelatagande metoder, som 

kan beslutas av nämnder, kan påverkas av nämndlojalitet gentemot helhetsansvaret inom en 

kommun. Detta för att se om det kan uppstå så kallade nämndpartier som värnar mer om sina 

verksamhetsområden och därför tenderar att bifalla förslag i högre utsträckning än vad 

kommunfullmäktige som arbetar med mer generella frågor gör. En parallell skulle kunna dras 

till subsidiaritetsprincipen som just handlar om att beslutsfattningen gynnas av att ske på 

lägsta möjliga nivå. Subsidiaritetsprincipen utgår dock från en högre nivå än den kommunala 

vilket tyvärr inte gör den tillämplig för denna studie. Det vore dock intressant att utifrån en 

bredare kontext och mer omfattande studie se om subsidiaritetsprincipen går att tillämpa på 

kommunal nivå.  

 

Studiens teorikombination PGA-nätverksteori har möjliggjort tolkning dels av de argument 

som presenteras i beslutsfattningen - då främst PGA. I analyseringen av förändring i 

beslutsfattningen efter lagändringen har kombinationen visat sig särskilt fördelaktig. Detta 

med anledning av att kombinationen dels förklarar förutsättningarna för förtroendevalda i 

olika nätverk, fullmäktige respektive nämnd, utifrån politisk nätverksteori. PGA kompletterar 

detta bra med anledning av att perspektivet medborgardeltagande vävs in.  Nackdelar som 
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upplevts med teorikombinationen i denna studie är att den fokuserar på större områden och att 

mer omfattande kartläggning av flera fall skulle ge ett bättre utfall. Detta exempelvis av 

nämnderna och kommunfullmäktiges sammansättningar, förutsättningar, vilka egentliga - 

kanske inte alltid uttalade - incitament som finns för medborgarförslag, om distansen minskat 

mellan politiker och medborgare samt om möjligheten till medborgarförslag främjat 

medborgardeltagande och blivit mer demokratiska. 

 

Som det finns beskrivet i analysen så är möjligheterna enligt teorin till genomslag för 

medborgarförslag begränsade, det vore dock intressant att jämföra andelen bifallna 

medborgarförslag med motioner. Detta för att se huruvida det skiljer sig om det är en 

partipolitiker eller privatperson som lämnat förslag på förändring i kommunen bereds och 

beslutas. 
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