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Sammanfattning 
 
Medborgarförslag är en möjlighet till delaktighet i det politiska livet för alla medborgare. Den 

som är folkbokförd i en kommun har rätt att lämna ett förslag, oavsett ålder, yrke eller åsikter 

i förslaget1. Genom att möjligheten att lämna förslag är så pass allmän kan de inkomna 

förslagen ofta uppvisa en stor bredd i åsikter. Vissa förslag berör ett litet område medan andra 

förslag innefattar en större yta. I en del förslag påverkas några få människor och i andra är det 

fler som påverkas. För att använda en populär fras går det att säga att det ena förslaget inte är 

det andra likt. När ett förslag har anlänt till kommunen behandlas och beslutas det och vissa 

förslag bifalls medan andra avslås. Den här uppsatsen visar vad som kännetecknar ett 

medborgarförslag som får bifall till de förändringar som önskats genomförda. Alla 

medborgarförslag som kommit Luleå kommun tillhanda under 2008 har i uppsatsen 

undersökts och analyserats. För att kunna analysera förslagen har Wilsons teori om 

intressekonfigurationer använts och varje förslag har klassificerats utifrån investeringskostnad 

och nytta. Förslagen har placerats in i en matris och resultatet visar att det endast är förslag 

med låg investeringskostnad som har bifallits. Låg investeringskostnad innebär exempelvis 

uppsättande av skyltar, minskning av hastigheter eller spridning av informationsmaterial. En 

hög investeringskostnad kan å andra sidan vara byggandet av en rondell, uppförande av ett 

kulturhus etcetera. Undersökningen visar även att 17 procent av alla förslag som kom in till 

Luleå kommun under 2008 har fått bifall/delvis bifall samtidigt som 69 procent har fått 

avslag2. Undersökningen visar att det går att se en skillnad på hur förslag beslutas utifrån 

vilken instans som fattar beslutet. När nämnd fattar beslutet ger koncentrerad nytta, det vill 

säga att den endast är ett fåtal som berörs, eller att det är ett mindre geografiskt område som 

förändringen i huvudsak är menad för, oftare bifall än spridd nytta och när fullmäktige tar 

beslut är det precis tvärtom, spridd nytta ger oftare bifall än koncentrerad nytta.  

 

 

 

                                                 
1 Förslaget får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd, utöver det finns inga begränsningar. 
2 Vissa förslag är redan påbörjade och har därför varken hamnat i kategorin bifall eller avslag, dessa förslag 
motsvarar 14 procent av alla inkomna förslag.  



 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................................................ 3 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................................... 5 
1.2 DISPOSITION .......................................................................................................................................... 6 

2 WILSONS TEORI OM INTRESSEKONFIGURATIONER .................................................................. 7 
3 METOD OCH MATERIAL ..................................................................................................................... 13 
4 MEDBORGARFÖRSLAGENS INFÖRANDE ....................................................................................... 16 
4.1 RIKSDAGENS INFÖRANDE 2002 ........................................................................................................... 16 
4.2 DELEGERAT BESLUTSFATTANDE 2007 ................................................................................................ 17 
4.3 INFÖRANDE AV MEDBORGARFÖRSLAG I LULEÅ KOMMUN ................................................................... 17 

5 MEDBORGARFÖRSLAG I LULEÅ KOMMUN .................................................................................. 19 
5.1 HUR MEDBORGARFÖRSLAGEN BESLUTATS .......................................................................................... 19 
5.2 WILSONS MODELL OM INTRESSEKONFIGURATIONER ........................................................................... 22 
5.3 VEM HAR FATTAT BESLUTEN ............................................................................................................... 25 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ........................................................................................................ 30 

 



 3

1 Inledning 
 

Demokrati betyder folkets styre och förknippas idag allt som oftast med den representativa 

demokratin, det vill säga att folket utser representanter som ska föra fram deras talan. För en 

stor del av befolkningen utövas inte den politiska makten på annat sätt än att vid val rösta på 

de kandidater som representerar det parti som bäst överensstämmer med ens egna åsikter. På 

detta sätt är det många frågor som aldrig kommer upp till ytan eftersom partierna inte kan veta 

vad varje medborgare tycker och tänker. Samtidigt kan många medborgare uppleva det svårt 

att själva engagera sig politiskt för att framföra sina åsikter. För att öka engagemanget hos 

medborgarna har olika åtgärder införts, bland annat personval och utökade möjligheter till 

förtidsröstning. Medborgarförslag är ytterligare ett steg i riktningen att politiken ska ske bland 

medborgarna och låta alla dryfta sin åsikt. Medborgarförslag frångår den traditionella 

modellen där endast de folkvalda representanterna får lämna förslag (motioner) om åtgärder 

de vill få genomförda. Genom medborgarförslag kan den enskilde medborgaren säga sin åsikt 

i ett ämne som intresserar denne utan att behöva engagera sig i andra frågor via ett parti. 

Medborgarförslagen återfinns på kommunal nivå där kommunfullmäktige är det högsta 

politiska organet. För att hanteringen av medborgarförslag ska ske enkelt och skyndsamt tas 

beslut om dessa ofta i olika kommunala nämnder när frågan rör dess område. Vissa 

medborgarförslag, som antas ha ett större allmänt intresse, fattas av fullmäktige efter att det 

har behandlats av tjänstemän och av nämnd tillhörande det område som frågan berör. Ett 

medborgarförslag innebär att synpunkterna som uppkommer i förslaget måste behandlas och 

beslutas av de folkvalda representanterna. Medborgarförslaget ska utredas och ett beslut ska 

fattas angående varje förslag, oavsett om politikerna gillar förslaget eller inte. I en av Sveriges 

grundlagar, Regeringsformen, påtalas vikten av att medborgarna ska vara med och bestämma. 

Bland annat står det att läsa "All offentlig makt i Sverige utgår från folket", "det allmänna 

skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället" 

och "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötesfrihet..." (SFS 2003:593). Medborgarförslag ger möjlighet till ökad 

delaktighet för invånarna vilket är jämlikt eftersom alla medborgare har samma rätt att skriva 

ett förslag och yttrandefriheten levandegörs när medborgarna får kommunicera sina åsikter. 

När riksdagen 2002 gav kommunerna valfrihet att införa medborgarförslag utökade de 

möjligheterna för delaktighet. Argumentet till medborgarförslag var bland annat att ”en 

demokrati vilar inte bara på partipolitiken utan behöver vara pluralistisk i sitt sätt att föra fram 
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olika åsikter. Medborgarförslag är en av dessa vägar för ett ökat engagemang bland 

medborgarna. Det kan leda till diskussioner inte bara inför valen utan även mellan val i olika 

forum så som lokaltidningar, på Internet och människor emellan” (Prop 2001/02:80). En 

tidigare utredning av medborgarförslag behandlar antalet inkomna förslag under 2006-2007. 

Den vanligaste siffran på inlämnade medborgarförslag i en enskild kommun är 11-20 stycken. 

Av de 2033 kommunerna i undersökningen mottog 5 procent av dem över 100 förslag under 

sammanlagt två års tid4 (Widqvist, 2008:7-9). Luleå kommun införde medborgarförslag 2004 

och fram till den 30 april 2010 har cirka 325 förslag inkommit (Intervju, 2010-05-05). Liksom 

motioner är medborgarförslag önskningar om en förändring. Skillnaden mellan motioner och 

medborgarförslag är att det inte är de politiskt valda representanterna som lägger fram 

förslagen, däremot är det, precis som med motioner, de valda representanterna som beslutar 

om dem. Varje medborgarförslag ska alltid behandlas och beredas innan ett beslut om 

förslaget fattas. I många fall får förslagen avslag. Ett avslags- eller bifallsbeslut kan härröra 

till många olika faktorer som inte alltid är enkla att förstå för den enskilda förslagsställaren 

som givetvis vill ha bifall till sitt förslag. Frågor om det finns någon systematik i varför 

förslag får ett visst utfall är intressanta och kan underlätta för förslagsställaren och andra 

medborgare när de vill ha kunskap om varför specifika förslag får ett visst resultat. 

Medborgarförslagen uppvisar en stor bredd vad gäller både ekonomi och geografiskt 

räckvidd. Det kan handla om förslag med stora ekonomiska investeringar som berör en hel 

stad likaväl som det finns förslag av intresse för boende längs en enskild gata. Statsvetare Stig 

Montin har i en utredning visat att förslagen som ställs ofta är väldigt konkreta med ett 

samband till en specifik grupp eller ett visst geografiskt område. Förslagen berör sällan 

politiskt eller ideologiskt inriktade frågor utan handlar om servicerelaterade spörsmål 

(Montin, 2004). Genom att använda Wilsons modell kan dessa olika frågor kategoriseras i 

grupper utifrån hur stor kostnaden för den enskilda investeringen är samt hur stor gruppen 

som får den primära nyttan är. Grupperingen kan sedan avslöja om förslag av en viss karaktär 

får avslag medan förslag av en annan karaktär beviljas. För även om medborgarförslag ska 

vara en möjlighet att sprida demokratin så bifalls inte alla förslag som medborgare lämnar. 

Fortfarande är det politikerna, genom sina partier, som bestämmer vad som ska hända med 

förslagen.  

                                                 
3 Det är svårt att hitta uppgifter om hur många kommuner som har infört medborgarförslag, men med beaktande 
av att det finns 290 kommuner, 18 landsting och 2 regioner i Sverige torde i alla fall två tredjedelar ha infört 
medborgarförslag då det var 203 kommuner (även landsting klassas som kommun) som svarade på 
undersökningen. 
4 Det framkommer inte i undersökningen om hänsyn är tagen till kommunernas skiftande invånarantal.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon systematik i vad som händer 

med ställda medborgarförslag. Med andra ord, finns det någon sorts medborgarförslag som 

bifalls oftare och någon sort som oftare får avslag? En hög andel bifallna medborgarförslag 

kan tyckas innebära en större grad av direktdemokrati när medborgarna kan påverka även 

mellan valen men statistik på bifallna medborgarförslag ger bara en siffra som inte säger 

något om det finns en viss typ av förslag som bifalls oftare än andra. Att undersöka vilken typ 

av medborgarförslag som bifalls, och vilken typ som avslås, kan vara ett sätt för medborgarna 

att få veta om deras rätt att lämna förslag kan göra någon reell skillnad eller om politiken 

fortgår som vanligt utan egentlig inblandning av förslagen.  

För att kunna svara på syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

• Vilket utfall får medborgarförslag i Luleå kommun? Vilken andel får bifall respektive 

avslag? 

• Finns det några kännetecken som är utmärkande för förslag som får bifall respektive 

avslag? 

 

I teorikapitlet ges en ingående beskrivning av definitionen av koncentrerad respektive spridd 

nytta samt stor respektive liten investeringskostnad. Kortfattat kan det sägas att nyttan 

benämns utifrån hur stor grupp människor som har den primära nyttan av en förändring i 

medborgarförslagets riktning, om det går att avgränsa gruppen till ett geografiskt område eller 

en specifik kategori så anses det vara en koncentrerad nytta och om gruppen som får nyttan av 

förändringen är stor och inte avgränsad så återfinns den i kategorin spridd nytta. Nyttan i det 

här fallet jämställs med att beröras av förändringen. Ingen hänsyn tas till om den enskilda 

kommuninvånaren anser att förändringen är positiv eller negativ då det skulle vara mycket 

svårt, för att inte säga nästintill omöjligt, att mäta för varje enskilt förslag. En trottoarkant i ett 

villaområde anses således ge nytta för invånarna i det området, oberoende av om det 

exempelvis kan uppfattas negativt att ha gående utanför sitt fönster. Investeringskostnaden 

bedöms utifrån en uppskattad kostnad för ett genomförande av medborgarförslaget. Att 

anlägga vägar är ett exempel på en stor investeringskostnad medan en informationskampanj är 

en förhållandevis liten investeringskostnad. Alla medborgarförslag bedöms utifrån dessa 

kriterier innan de placeras in i respektive grupp. Självklart är det ett problem där det inte 

tydligt går att avgöra om investeringskostnaden är stor eller liten och en bedömning har gjorts 
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för varje enskilt förslag. Det finns ingen tydlig siffra på hur mycket varje förslag skulle kosta 

vilket skulle ha gjort bedömningen enklare, istället har antaganden fått göras. Författaren till 

uppsatsen har försökt att agera konsekvent och tydligt. I bilagan finns hänvisning till varje 

medborgarförslag och hur de har placerats i Wilsons modell, på så sätt går det delvis att följa 

hur författaren har resonerat. 

 

1.2 Disposition 
 
I uppsatsens andra kapitel presenteras Wilsons teori om intressekonfigurationer som används 

till att sortera in frågor i olika kategorier efter vem de berör och vem som står för kostnaden. 

Efter teorikapitlet följer metod och material i kapitel tre. I det fjärde kapitlet återfinns en kort 

bakgrund till medborgarförslagets införande både i Sverige som helhet och i Luleå kommun. 

Kapitel 5 handlar om fallstudien, det vill säga medborgarförslagen i Luleå kommun. Kapitlet 

är uppdelat i tre underkapitel som beskriver hur förslag har beslutats, det vill säga om de har 

fått bifall eller avslag (5.1), hur de passar in i Wilsons modell om intressekonfigurationer (5.2) 

och vilken instans som har tagit besluten (5.3). I det sjätte och sista kapitlet följer en 

diskussion och slutsatser om besluten de olika medborgarförslagen har fått.  
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2 Wilsons teori om intressekonfigurationer 
 
James Q Wilson har utvecklat en teori om intressekonfigurationer som kan sortera in olika 

politiska frågor i kategorier efter nytta och kostnad. Teorin används främst för att förklara hur 

den offentliga politiken uppkommer och hur olika aktörer agerar. Varje aktör propagerar för 

sin fråga men för att få en övergripande bild av hur den gagnar helheten kategoriseras frågan 

beroende på om nyttan rör få eller många och om kostnaden kan fördelas mellan få eller 

många (Se figur 1).  

  

Figur 1. Wilsons ursprungliga modell 
    KOSTNAD 
    koncentrerad spridd 

N
Y
T
T
A
 

koncentrerad 1 2 

spridd 3 4 
               (Vedung & Klefbom, 2002 s 26). 

 

Enligt teorin finns det störst intresse (för den politiska makten) att genomföra en åtgärd/en 

fråga då nyttan är koncentrerad och kostnaderna är spridda (ruta 2). En liten grupp får 

fördelarna vilket politiskt sett kan gynna makten då det tydligt syns vad som har åtgärdats. 

Samtidigt delas kostnaden upp på många varför ingen grupp behöver känna sig förfördelad då 

kostnaden för varje enskild blir marginell (Vedung & Klefbom, 2002). En stor del av den 

service som utförs i den offentliga sektorn kan hittas i denna grupp. Exempel finns bland 

annat i hemtjänst för pensionärer, öppen förskola, lokaltrafiksubventioner för skolelever och 

så vidare. Det är en utvald grupp som får nyttja servicen medan alla skattebetalare delar på 

kostnaden. När både kostnaden och nyttan är spridd (ruta 4) är det svårt att få till stånd en 

åtgärd eftersom det inte finns någon grupp som har tillräckligt starka incitament för att 

engagera sig för frågan (Andersson & Vedung, 2007). Exempel på åtgärder som kan finnas i 

denna kategori kan vara att höja bensinskatten för att det ska leda till miljöförbättringar om 

fler använder andra alternativ till transporter. I princip är alla med och delar på ökade 

bränslekostnader, inte bara de som använder bilen, eftersom även transport av varor, tjänster 

och kollektivtrafik får ökade kostnader med höjd bensinskatt. Det finns ingen konkret 

”vinnare” av åtgärden, utan nyttan är spridd på alla människor som får bättre luft, mer motion 

etcetera. Därmed är det svårt att genomföra en sådan förändring. I den första rutan är både 

nyttan och kostnaden koncentrerad (ruta 1), vilket innebär att en liten grupp får del av 
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servicen som endast en liten grupp betalar. Exempel på det kan vara färjetrafik till en ö där 

trafiken betalas av den som brukar tjänsten. De som är i behov av tjänsten har starka 

incitament att se till att den finns, oavsett om de får betala kostnaden själv eller inte. Så länge 

kostnaden betalas av den grupp som nyttjar tjänsten är den inte särskilt kontroversiell men om 

en liten grupp betalar medan en annan liten grupp har nytta av tjänsten, kan det vara svårt att 

genomföra förändringen. Ett drastiskt exempel kan vara att boende på en gata med ojämna 

husnummer ska betala för att de boende på gatan med jämna husnummer ska få sina uppfarter 

skottade fria från snö. De som får snön skottad gratis kan acceptera förändringen, men de som 

får betala för en tjänst som endast andra får nyttja är inte nöjda med systemet. När kostnaden 

är koncentrerad men nyttan är spridd (ruta 3) är det svårt för medborgarna att se skillnaden i 

det som åtgärdats. De som får betala kostnaden kan uppleva att priset är högt men att de inte 

får något för det eftersom åtgärden är fördelad på många. Exempel är när ett fåtal privata 

företag betalar för en järnväg som allmänheten fritt får använda. Det finns inget incitament 

hos dem som står för kostnaden att genomföra förändringen, men de som har nytta av 

åtgärden, utan att behöva betala för den, vill ha den genomförd. De som ska stå för kostnaden 

kommer att motarbeta förändringen för att inte behöva betala. Samtidigt kan det finnas starka 

entreprenörer som inte behöver dela kostnaden men får del av nyttan och utnyttjar sin styrka 

till att genomföra förändringen. Exempel på det kan vara när förespråkarna för en förändring 

får media på sin sida och därigenom får med sig opinionen. Det är dock inte så vanligt 

förekommande och enligt teorin görs sällan någon åtgärd när den hamnar i denna kategori 

eftersom de som ska betala ofta har större incitament till att inte få till stånd någon förändring 

då det blir en kostnad för dem, än vad en nyttoentreprenör har för att genomföra förändringen. 

För betalarna av förändringen finns det alltför stora incitament att åka snålskjuts på ”andra” 

och låta de betala istället för att själv stå för kostnaden för att ge nytta åt en större allmänhet 

som får den gratis (Vedung & Klefbom, 2002, Winter, 1994). 

 

Enligt Vedung & Klefbom (2002, s 25ff) är de själva upphovsmän till benämningen Wilsons 

teori om intressekonfigurationer som i sitt ursprung är av generell karaktär och i första hand 

fokuserar på hur offentlig politik uppkommer och inte hur den implementeras. Vedung och 

Klefbom använder däremot teorin för att undersöka hur den offentliga politiken 

implementeras. De frångår därmed Wilsons ursprungliga tanke med teorin. Även Winter 

(1994, s 35) kritiserar till viss grad ursprungsidén med teorin och gör en egen utvidgning av 

den till att omfatta implementeringen av offentlig politik ”mens denne typologi har en 

betydelig styrke til at forudsige et policy-forslogs muligheder for at blive vedtaget, lider den 
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dog av det problem, at den ikke er beregnet til at forudsige implementeringens karakter eller 

problemer. Jeg vil dog… forsoge at udvide modelen, så den også kan anvendes på 

implementering”.   

 

Vedung och Klefbom har modifierat Wilsons teori och modell för att den ska bli applicerbar 

på deras forskningsområde. Den nya modellen (2002, s 29) framhåller två olika förhållanden, 

dels om nyttan för åtgärden tillfaller lokalsamhället eller omvärlden, dels vem som bär 

kostnaden, lokalsamhället eller omvärlden. Även Winter (1994) säger att modellen blir mer 

nyanserad om den bearbetar konkreta förslag istället för bara ett politikområde. Varje förslag 

ska då kunna placeras in i tabellen där det bäst passar in. Som exempel menar han att även om 

miljöområdet i stort hör till området koncentrerad kostnad och spridd nytta (ruta 3) så passar 

inte varje enskild fråga in där. Wilson själv använder inte matrisen på förhållandet mellan den 

enskilda individen och den offentliga ekonomin utan i sin forskning hänvisar han ofta till 

byråkratins roll i sammanhanget. Han tar bland annat upp hur offentliga verksamheter 

fungerar och hur de agerar på basis av ekonomiska begränsningar, politiska krav och 

lobbyister (Wilson, 1980, 1989). Han återkommer ofta till lobbyisternas roll att påverka 

politiken och säger att ”the more the Government attempts to do, the more its various parts 

will fall under the control of specific and self-seeking groups in society” (Wilson, 1980:x). 

Precis som lobbyister försöker även medborgarna som skriver medborgarförslag att påverka 

politikerna att besluta i deras favör. Men, det kan vara svårt att jämställa förslagsställarna med 

den gängse uppfattningen om vad lobbyister är, då en förslagsställare endast försöker påverka 

i den mån att han ställer ett förslag. Det finns därför vissa svårigheter i att använda Wilsons 

modell rakt upp och ner. En viss omarbetning av modellen behövs för att den ska kunna 

användas på det förhållande som råder i Sverige med möjligheten för enskilda individer att 

skriva medborgarförslag.    

 

Precis som Winter, Vedung och Klefbom modifierar den ursprungliga modellen så behövs en 

viss förändring ske i den även för denna uppsats. Kostnadsaxeln behöver modifieras för att 

modellen ska kunna användas på de frågor som uppsatsen behandlar. I stora drag blir 

modellen likvärdig med den ursprungliga men för att den dels ska kunna användas på en 

kommun, där kostnaderna alltid är spridda eftersom inkomster kommer från många håll 

(allmänna inkomstskatter, nyttjandeavgifter och statliga bidrag), dels bli enkel att förstå 

kommer variabelnamnen att ändras. Kostnaden likställs med ordet investeringskostnad så att 

det tydligt framgår att det är en tillfällig ekonomisk utgift för en enskild åtgärd. Även om 
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åtgärden kan pågå under en längre tid och bli omfattande så är det fortfarande en kostnad för 

en konkret investering, vare sig det gäller utrustning, humankapital eller något annat. Istället 

för att använda orden koncentrerad och spridd som kan förvirra läsaren hänvisas det istället 

till en stor eller en liten investeringskostnad, där stor investeringskostnad motsvarar 

koncentrerad och liten investeringskostnad motsvarar spridd kostnad. Definitionen av vad 

som är en stor eller liten investeringskostnad är inte enkel att göra. I denna uppsats kommer 

investeringskostnader som har ett samband med vägar och gator huvudsakligen finnas under 

axeln stor investeringskostnad. Nya byggnader och elljusspår etcetera är även det exempel på 

en stor investeringskostnad. Dessa kostnader tar en större andel av kommunens ekonomi i 

anspråk än vad förslag som klassas som liten investeringskostnad har, även om de inte för den 

skull behöver anses vara ekonomiskt omöjliga att genomföra. En liten investeringskostnad 

kan vara uppsättande av skyltar, informationskampanjer med mera. Det är relativt enkla 

åtgärder som till exempel kan åtgärdas utan upphandling med olika aktörer, kommunens olika 

enheter får själva ansvara för genomförandet. Att ändra i den ursprungliga modellen blir en 

nödvändighet för att kunna se kostnaden för det enskilda förslaget, och inte vem som ska 

betala för det. Om förslaget ska verkställas kommer kostnaden alltid att tas från kommunens 

kassa, även om den är uppdelad på olika nämnder. Det innebär att alla kommuninvånare är 

med och betalar för förslagen, alltså blir det alltid en spridd kostnad om den ursprungliga 

modellen används. Förändringen görs för att det viktiga i den här uppsatsen inte är att se var 

pengarna kommer ifrån utan hur det enskilda förslagets nytta står i förhållande till dess 

kostnad.  

 

Nyttan benämns fortfarande likadant och avser de som har den primära användningen/nyttan 

av en åtgärd. En spridd nytta tyder på att det är många människor eller ett större geografiskt 

område (exempelvis hela kommunen istället för endast en stadsdel eller en gata) som får nytta 

medan koncentrerad nytta innebär att åtgärden är begränsad till ett visst område eller viss 

grupp av medborgare. Även om åtgärden är begränsad geografiskt/till en utvald grupp innebär 

det inte per automatik att endast de som åtgärden i första hand riktar sig till har nytta av den. 

Jag talar därför om primär nytta, till exempel så antas det att boende i ett bostadsområde har 

större nytta av gatubelysning i området än vad en besökare från ett annat bostadsområde har. 

Givetvis har besökaren nytta när han är där, men den ackumulerade nyttan som tillkommer de 

boende varje dag, blir högre än vad besökarens nytta blir, och därför klassas åtgärden som 

koncentrerad nytta istället för spridd. Observera att nyttan bedöms efter parametern ”har 

tillgång till” och inte efter om det ökar livskvaliteten eller liknande. Vedung och Klefbom gör 
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liknande slutsatser i sin bok om ozonhålet (2002) där de menar att ett minskat ozonhål ger 

nytta, oberoende av vad varje enskild individ anser om det. Exempelvis kan en arbetare som 

förlorar sitt arbete eftersom företaget har ökade utgifter på grund av miljöskäl tycka att hans 

nytta är liten när ozonhålet minskar, men ändå kommer han att räknas bland dem som får 

nytta av den bättre miljön. På samma sätt görs generaliseringar i denna uppsats om hur nyttan 

är spridd. Koncentrerad nytta kan innebära, som beskrivits ovan, gatubelysning inom ett 

specifikt område, en återvändsgränd på en gata (minskar genomfartstrafik) eller 

hastighetsskyltar i en by. Den spridda nyttan återfinns där det är svårt att hitta en specificerad 

målgrupp som har mer nytta än en annan målgrupp. Exempel på det kan vara ett kulturhus i 

centrum, informationsblad till alla kommuninvånare eller en idrottsarena.  

 

Figur 2. Wilsons modell, modifierad.  
    INVESTERINGSKOSTNAD 
    stor liten 

N
Y
T
T
A
 

koncentrerad 1 2 

spridd 3 4 
 

Notera att det är figur 2 som kommer att användas i uppsatsen för att systematisera 

medborgarförslagen efter vem som får nyttan och hur stor investeringskostnad det är.  

 

I den här uppsatsen har ett något radikalt grepp gjorts genom att modifiera Wilsons tabell om 

intressekonfigurationer. Det är alltid ett knepigt tillvägagångssätt när en ursprunglig modell 

behöver ändras för att det ska passa på fallbeskrivningen. Ett alternativ hade varit att försöka 

använda en annan teori som inte hade krävt någon modifiering men författaren till denna 

uppsats har bedömt att Wilsons teori är så pass lämpad för offentlig politik att den ändå bör 

användas. Andra har förändrat modellen för att den ska passa deras syften men möjligtvis inte 

så drastiskt som den har ändrats i denna uppsats. Tabellens kostnadsaxel har tidigare haft 

begreppen koncentrerad och spridd och har handlat om vem som ska betala för att en viss 

åtgärd ska införas. I den här uppsatsen har den axeln helt sonika bytts ut och istället har 

innebörden blivit hur mycket en förändring kostar. Å ena sidan kan man se att det förändrar 

utgångsläget, istället för att, som i den ursprungliga modellen i figur 1, någon annan ska 

kunna stå för kostnaden kommer nu alla gemensamt dela på kostnaden (figur 2). Självklart 

blir det ett annat agerande när beslutsfattaren inte riskerar stöta sig med samma grupper. Till 

exempel kan det antas att beslutsfattaren kan förlora väljare enligt figur 1 om han ålägger 
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kostnad på någon grupp. Modellen har därmed delvis förändrat sin innebörd. Men, eftersom 

uppsatsen inte har behandlat hur de presumtiva väljarna ställer sig ifråga om 

medborgarförslag, utan endast hur de har beslutats, fungerar det att använda den modifierade 

modellen. Kostnadsaxeln fyller ett behov i och med att den kan klassificera förslagen på ett 

annat sätt än vad enbart nyttoaxeln skulle göra. Genom att använda den modifierade modellen 

blir den enkel att förstå och dra slutsatser från. Svårigheterna med teorin har varit att anpassa 

den till medborgarförslagets verklighet men behållningen av att plocka russinen ur kakan ger 

en så pass bred bild av hur medborgarförslag beslutas att det måste anses vara värt att använda 

teorin.  
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3 Metod och material 
 
Medborgarförslagen delas in i olika grupper utifrån den modifierade versionen av Wilsons 

modell om intressekonfigurationer som återfinns i figur 2. Indelningen görs i syfte att på ett 

enkelt och överskådligt vis kunna se vilken typ av förslag som bifalls och vilken sorts förslag 

som avslås. Förslagen delas in i fyra olika typer efter en analys av hur stor 

investeringskostnaden för genomförande är och hur stor eller spridd gruppen är som får nytta 

av ett bifall till förslaget. De fyra olika typerna motsvarar 

• Koncentrerad nytta och stor investeringskostnad (ruta 1) 

• Koncentrerad nytta och liten investeringskostnad (ruta 2) 

• Spridd nytta och stor investeringskostnad (ruta 3) 

• Spridd nytta och liten investeringskostnad (ruta 4)  

 

En ingående beskrivning av koncentrerad respektive spridd nytta samt av stor och liten 

investeringskostnad har gjorts i teorikapitlet varför det endast är en kort sammanfattning här. 

Nyttan försöker förklara vem som har den primära nyttan av förändringen. En stor grupp 

människor eller en icke avgränsad yta anses vara spridd nytta medan motsatsen, en avgränsad 

grupp människor eller ett litet område anses ge koncentrerad nytta. En stor 

investeringskostnad förklaras med en förändring som kostar mer i pengar, exempelvis 

byggandet av en väg, medan en liten investeringskostnad inte tar lika stora resurser i anspråk, 

till exempel målande av stadshusets ytterdörr.  

 

Uppsatsens fallstudie består av material från Luleå kommun och det finns flera olika skäl till 

varför medborgarförslagen från denna kommun har valts ut. Medborgarna i Luleå kommun 

har haft möjlighet att skriva medborgarförslag relativt länge (sedan 2004) vilket kan antas ha 

gjort att medborgarförslag är väl förankrat i kommunen och nybörjarmisstagen är korrigerade. 

Kommunen är även en medelstor kommun vad gäller folkmängd och blir därmed 

representativ för många kommuner i Sverige. Luleå kommun uppvisar också en hög andel 

inkomna förslag vilket möjliggör en undersökning med ett större urval förslag. Att ett urval 

har gjorts till att endast undersöka inkomna medborgarförslag från ett år är en medveten 

handling då det inkommer cirka 60 förslag per år i Luleå kommun. Utan den avgränsningen 

skulle uppsatsen bli alltför omfattande. Av samma skäl förekommer avgränsningen att endast 

välja en kommun. Givetvis skulle analysen bli mer heltäckande om medborgarförslag i fler 
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kommuner studerades men då Luleå uppvisar så pass breda karaktäristiska blir 

undersökningen ändå relevant för en bredare publik än bara Luleå kommun.  

Årtalet 2008 har valts med hänsyn till att det är relativt nyligen i tid samtidigt som att det är så 

pass länge sedan att merparten/alla förslag har behandlats och avgjorts. 2008 är även viktigt i 

det hänseendet att det är det första hela kalenderår som medborgarförslagets avgörande 

kunnat delegeras direkt till nämnd och kommunstyrelse efter en lagändring året innan. 

Bakgrunden till medborgarförslag kommer att diskuteras utförligt i ett separat kapitel och 

någon närmare presentation behövs därför inte göras här.  

 

Till fallstudien av medborgarförslagen används protokoll från kommunfullmäktige eller 

nämnd som har beslutat om de enskilda förslagen. Protokollen beskriver dels de inkomna 

förslagen men även den utredning som förvaltning och nämnd har gjort samt de olika besluten 

i respektive instans (när det är applicerbart). Då fallstudien bygger på protokollen från det 

slutgiltiga avgörandet (när förslaget har behandlats i flera instanser) är det omöjligt att se hela 

den bakomliggande diskussionen till varje enskilt beslut. Protokollen ger dock en 

sammanfattning av dels förslaget som inkommit, dels en bakgrund till beslutet. I vissa 

protokoll förekommer en sammanfattning av expertutlåtanden som förklaring till beslutet. 

Protokollen innehåller vidare information om vad som förordats av tjänstemän, vilket beslut 

som nämnd har fattat samt om och vem som har reserverat sig mot beslutet. Då protokollen 

innehåller all denna information anses de utgöra en tillräcklig grund att bygga fallstudien på.  

Det finns dock en klar nackdel med att basera fallstudien på de beslutsmotiveringar som 

återfinns i mötesprotokoll från nämnder och fullmäktige och den är att det inte finns någon 

klar mall för hur en motivering ska se ut. En del medborgarförslag har utredningar över flera 

sidor med i besluten medan andra förslag upptar ett halvt pappersark. Det gör att det finns en 

viss svårighet i att bedöma förslagen och besluten helt likvärdigt. Ibland är det inte tydligt i 

vilken kategori i Wilsons tabell som förslagen hör hemma utan det är en avvägning som måste 

göras i varje enskilt fall. På samma sätt har det vid vissa förslag varit svårt att se vad beslutet 

egentligen har blivit, då det inte står någon längre förklaring i direkt anslutning till beslutet. 

Om det hade funnits en mer exakt mall för hur ett beslut skulle formuleras så hade det varit 

enklare att se skillnaderna direkt och eventuella misstag hade möjligen kunnat undvikas. I ett 

större perspektiv, utanför denna uppsats, skulle det förmodligen även vara enklare för de 

enskilda medborgarna om de enkelt kunde förstå vad som faktiskt har beslutats i varje enskilt 

förslag. I väntan på denna tydlighet medföljer hänvisningar till alla beslut som en bilaga, där 

det även går att se vad varje förslag har fått för beslut samt var i Wilsons tabell de återfinns. 



 15

 

Den teoretiska bakgrunden bygger på litteraturstudier av Wilsons modell om 

intressekonfigurationer. Wilson har själv inte beskrivit denna modell utförligt och tolkningar 

av modellen har istället hittats hos Winter samt hos Vedung och Klefbom. Winter och Vedung 

är båda professorer i statsvetenskap. Historiken kring medborgarförslag i kapitel 4 är i första 

hand tagen från propositionen till de lagändringar som har skett angående förslaget 2002 och 

2007.  
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4 Medborgarförslagens införande 
 

Medborgarförslag har funnits i Sverige sedan 2002 (SFS 2002:249). Varje kommun fick 

själva besluta om de ville ta emot medborgarförslag eller ej och Luleå kommun införde 

medborgarförslag 2004 (sammanträdesprotokoll, KF, 2003-08-25, § 128). Ett slumpmässigt 

urval om 25 kommuner (av landets 290) visar att medborgarförslag idag finns i 76 procent av 

kommunerna, med en kraftig överrepresentation i de norrländska kommunerna. Det går inte 

att se någon skillnad beroende av invånarantal (Bilaga 2).  

 

4.1 Riksdagens införande 2002 
 
Den 1 juli 2002 ändrade riksdagen i kommunallagen5 så att det blev möjligt för medborgare i 

en kommun att lämna förslag på åtgärder de ansåg att kommunen borde ägna sig åt6 (SFS 

2002:249). Bakgrunden till förändringen finns i regeringens proposition Demokrati för det 

nya seklet (Prop. 2001/02:80). Bland annat framhölls att medborgarnas engagemang sker i 

olika former över tid och geografisk hemvist. Nya former för medborgardeltagande var 

eftersträvansvärt och samtal måste ske på lokal nivå för att fånga upp åsikterna. 

Medborgarpaneler, stöd till föreningsliv, samlingslokaler för människor att träffas och 

medborgarförslag var exempel på åtgärder som borde tillmätas större vikt. Propositionen 

föreslog att den som är folkbokförd i en kommun, oavsett ålder eller röstberättigande, skulle 

få väcka ärende i fullmäktige genom medborgarförslag. Det var däremot upp till varje 

fullmäktige att besluta om de ville införa denna möjlighet i sin kommun. Remissvaren till 

medborgarförslagets införande innehöll både positiva samt negativa yttranden om 

medborgarförslag. En del instanser ansåg att det var ett bra förslag medan andra inte ville att 

det skulle genomföras. Oavsett ställningstagande till införandet fanns det åsikter om 

genomförandet, bland annat att erfarenhet visade att förslagsrätt inte utnyttjas särskilt ofta, att 

arbetsanhopningen kunde öka, att det skulle bli en kanal för starka grupper och att partiernas 

roll ytterligare skulle undermineras, att barn under 16 år inte skulle få lämna förslag, att alla 

kommunmedlemmar borde få lämna förslag och inte bara de som är folkbokförda eller att 

                                                 
5 Lagen är allmänt känd under namnet ”kommunallagen” men det korrekta namnet är SFS 1991:900. 
6 Ärenden i fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, 
om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag) (Kommunallagen, SFS 1991:900, 5 kap 23 § 5 p). Att 
medborgarförslaget bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes (§ 33) 
infördes samtidigt i lagen. 
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bara de som har rösträtt i allmänna val skulle få lämna förslag (Prop. 2001/02:80). Trots dessa 

remissvar genomfördes lagändringen och möjligheten att lämna medborgarförslag gavs till 

den som var folkbokförd i kommunen om kommunen valde att införa medborgarförslag.  

 

4.2 Delegerat beslutsfattande 2007 
 
En förändring i hanteringen av medborgarförslagen trädde i kraft den 1 juli 2007 och innebär 

att fullmäktige får delegera beslutsfattande till nämnderna när det inte handlar om frågor som 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (SFS 2007:68). Anledningen till 

denna förändring angavs i propositionen Förenklad hantering av medborgarförslag vara att 

fullmäktige genom medborgarförslag får avgöra frågor som i normala fall avgörs av nämnder 

eller tjänstemän. Skillnaden för den enskilda medborgaren är närvarorätten, vid 

fullmäktigesammanträden har den som vill alltid rätt att närvara medan nämndsammanträden 

sker bakom stängda dörrar. Den som har lämnat ett medborgarförslag kan dock få närvara vid 

behandlingen och överläggningen av det om fullmäktige i allmänhet har medgett närvaro vid 

nämndsammanträden och nämnden då har tillåtit det (Prop. 2006/07:24). 

 

4.3 Införande av medborgarförslag i Luleå kommun 
 
I Luleå kommun infördes medborgarförslag 2004 efter två motioner från Miljöpartiet och 

Norrbottens sjukvårdsparti. Miljöpartiet anförde argumenten att besluten och makten att 

genomföra dem skulle föras närmare människorna och aktiva medborgare är en nödvändighet 

för att få ett uthålligt samhälle. Miljöpartiet ansåg även att samhället kommer att bli bättre om 

fler människor ges möjlighet att få sina röster hörda på andra sätt än genom de traditionella 

etablerade strukturerna (partipolitik). Medborgarförslag skulle även öka medborgarnas 

engagemang för sin närmiljö (motion 2001-10-29, Luleå kommun). Norrbottens 

sjukvårdsparti hänvisade till utredningen inför lagändringen och påtalade vikten av att 

medborgarna får möjlighet att delta i och påverka den politiska processen som grund till 

varför medborgarförslag borde införas även i Luleå kommun (motion 2002-11-01, Luleå 

kommun). Inför beslutet bereddes förslaget av kommunfullmäktiges kansli som även använde 

sig av liknande uttryck som förekommit i propositionen inför lagändringen. De ansåg bland 

annat att rätten att direkt väcka ett ärende i fullmäktige vägde tyngre än att ha möjligheten att 

skriva brev eller ringa för att föra fram sina åsikter. Trots att det fanns en risk för ökad 
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administrativ belastning var det önskvärt att ha medborgarförslag eftersom det dels finns ett 

symboliskt värde i det men också då det kan bidra till att bra förslag kommer fram. Kansliet 

rekommenderade fullmäktige att införa medborgarförslag med en prövotid på två år och 

kommunfullmäktige gick på kansliets linje och röstade igenom motionen. Moderaterna 

reserverade sig mot beslutet medan övriga partier röstade för det (sammanträdesprotokoll, KF, 

2003-08-25, § 128). I maj 2006 beslutade fullmäktige att fortsätta med försöksperioden 

ytterligare en tid, eftersom en förändring i hanteringen av medborgarförslaget var att vänta 

och det var bättre att göra en ordentlig utvärdering då (sammanträdesprotokoll, KF, 2006-05-

29 § 115). Året efter, i maj 2007 genomfördes utvärderingen som visade att 

medborgarförslagen successivt ökat i antal från införandet. År 2004 inkom 23  förslag, 2005 

inkom 27 förslag och 2006 inkom 47 förslag. Det bedömdes att medborgarförslag var ”en 

uppskattad möjlighet bland kommunmedborgarna”. Fullmäktige beslutade därför att 

medborgarförslag även i fortsättningen skulle finnas kvar men att det skulle ske i enlighet 

med den förändring om delegerat beslutsfattade som Riksdagen infört i kommunallagen från 1 

juli, 2007 (sammanträdesprotokoll, KF, 2007-05-28, § 125).    

 

Alla invånare som är folkbokförda i Luleå kommun har rätt att lämna medborgarförslag i 

kommunen. Det finns inte något krav på ålder eller röstberättigande för att få lämna ett 

förslag. De formella kraven är att det ska vara ett skriftligt förslag undertecknat av 

förslagsställaren. Förslaget får inte ha rasistisk eller odemokratisk innebörd och ska röra 

fullmäktiges eller en nämnds område. Det ska med andra ord befinna sig inom den 

kommunala kompetensen (det kan vara svårt för en medborgare att avgöra vad som är 

kommunal kompetens men antingen avvisas förslaget direkt om det är uppenbart när det 

inkommer att det faller utanför kompetensen eller så avslås det efter utredning). Ämnen av 

olika slag får inte ingå i samma medborgarförslag (Internet 1). 

 

Sedan Luleå kommun införde möjligheten att lämna medborgarförslag har cirka 325 stycken 

inlämnats. Enligt en tjänsteman på kommunförvaltningens kansli är möjligheten att lämna 

förslag allmänt känd och författarna till medborgarförslagen varierar i stor utsträckning, även 

om några medborgare återkommer med ett flertal förslag. Tjänstemannen uppskattar att 

flertalet förslag är sådana som rör den enskilda förslagsställaren, så kallade in-my-

backyardfrågor7 (Intervju, 2010-05-05). 

                                                 
7 Det bör ske här på min bakgård (i mitt bostadsområde etcetera) men inte någon annanstans, med andra ord, 
resurser bör satsas på det som berör just mig (Andersson & Vedung 2007). 
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5 Medborgarförslag i Luleå kommun 
 

Alla medborgarförslag som kom in till Luleå kommun 2008 ingår i fallstudien och undersöks, 

kategoriseras och analyseras. Vilket beslut har varje förslag fått och vem har beslutat det? 

Undersökningen delar även in förlagen i Wilsons modell för att se hur kostnaden och nyttan är 

fördelad jämfört med det beslut som varje förslag har erhållit. Hänvisning till alla förslag 

återfinns som bilaga där det även går att se hur de har placerat sig i Wilsons modell samt hur var 

och ett av förslagen har beslutats. Siffran i bilagan som motsvarar varje förslag är utan 

rangordning och har ingenting med förslagets innehåll att göra.  

5.1 Hur medborgarförslagen beslutats 
 
Luleå kommun fick under 2008 in 64 medborgarförslag och alla dessa förslag har behandlats 

och avgjorts i nämnd eller fullmäktige. Vilket beslut som förslaget resulterade i framkommer 

enligt följande tabell: 

 

Tabell 1. Vilket beslut varje medborgarförslag erhållit.  
  Beslut medborgarförslag Antal  

Nr      

1 Bifall i sin helhet 4  
17 % 

2 Bifall modifierat 7 

3 Varken eller - på gång 9  

4 Avslag men liten åtgärd 2  
 

69 % 5 Avslag - bristande ekonomi 5 

6 Avslag - utanför kommunal kompetens 5 

7 Avslag av annan anledning 32 
       
  Totalt 64  
 

Fyra av dessa förslag bifölls till sin helhet utan några förändringar (förslag nr 53,54,61 och 

62). Tekniska förvaltningen yttrade angående en informationsskylt att ”informationsskylt… 

kan vara ett trevligt inslag” (förslag nr 62). Ytterligare sju stycken förslag bifölls, dock i mer 

eller mindre modifierad form. Förändringarna från medborgarförslag till det slutgiltiga 

beslutet var av varierande slag. Bland annat bestod de av inskränkning i tid och säsong för 

hastighetsbegränsning, anläggning av enbart ett fåtal bryggor istället för förslaget om flertalet 

bryggor och sandstrand, upprustning av stig istället för gång- och cykelvägar samt ändring av 

trafikhastighet men inte belysning (förslag nr 29, 34, 38, 39, 50, 56 och 59). Utredningen till 
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förslag om förändringar i trafiken i Niemisel säger att ”en hastighetsskyltning som är mer 

direkt anpassad till skolans område förväntas få bättre efterlevnad” och ”det finns inga medel 

att komplettera med belysning på Bergändevägen men önskemålet kommer att finnas med i 

framtida prioriteringar” (förslag nr 39). Nio förslag kan anses ha fått varken bifall eller avslag 

då arbete i förslagets riktning redan är genomfört, under genomförande eller på 

planeringsstadiet. En stor del av dessa förslag hör till tekniska nämnden och berör vägar, 

gångvägar och belysning. Andra förslag handlar bland annat om utveckling av Södra hamn, 

bussförbindelser till specifika stadsdelar och stöd till anhöriga som vårdar närstående (förslag 

nr 4, 8, 21, 27, 30, 31, 43, 58 och 60).  

 

Resterande medborgarförslag, det vill säga 44 stycken, har avslagits. De delas in i olika 

kategorier i ovanstående tabell beroende på orsaken till deras avslag. Två förslag 

kategoriseras som avslag eftersom ordet återfinns i beslutet men visst arbete i förslagets 

riktning redan är taget/kommer att tas. Det handlar dels om städning av busshållplatserna, dels 

om rökförbud vid desamma. Istället för rökförbud enligt förslaget beslutades det att 

informationsskyltar skulle sättas upp (förslag nr 40 och 46). De resterande 42 avslagna 

medborgarförslagen innefattade fem som, enligt motiveringen, var bra men inte kunde 

genomföras på grund av bristande ekonomiska resurser. Inget av dessa förslag beslutades av 

kommunfullmäktige utan tre av dem behandlades i tekniska nämnden och två av dem i 

fritidsnämnden. Tekniska nämnden berörde frågor om trottoarer, belysning på gång- och 

cykelväg samt utökad cykelväg. Förslagen hos fritidsnämnden handlade båda om utbyggnad 

av isbanan i Luleå centrum (förslag nr 6, 7, 33, 49 och 63). Motiveringen till ett av förslagen 

om isbanan innefattar bland annat ”driften är också förenad med stora kostnader… att 

förlänga isbanan till Karlsvik är inte möjligt med de resurser (personal och pengar) som 

fritidsförvaltningen förfogar över” (förslag nr 63). Förslaget om en cykelbana har som 

motivering till avslagsbeslutet ”det är tekniska förvaltningens långsiktiga ambition att 

genomföra de uppräknade åtgärderna men de konkurrerar med andra angelägna förbättringar i 

gång- och cykelnätet… för närvarande kan inga löften ges när en gång- och cykelväg i 

enlighet med medborgarförslaget kan genomföras” (förslag nr 6). Bland de 37 kvarvarande 

medborgarförslagen har fem avslagits för att de är antigen a) utanför den kommunala 

kompetensen att besluta om (förslag nr 2, 3 och 28) eller b) inte har kommunen som ägare och 

därför inte kan åtgärdas (det gäller flytt av en klocka och byggande av mark där ett privat 

företag har option på området) (förslag nr 22 och 26). Återstående medborgarförslag, det vill 

säga 32 stycken, har avslagits helt utan något av ovanstående skäl, istället har bland annat 
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anledningar som att det saknar intresse för en bredare allmänhet, att det inte är genomförbart, 

att det är inaktuellt med förändring av den rådande verksamheten, att det inte är önskvärt, att 

det ger en försämring av dagens läge och att det inte är lämpligt använts som förklaring till 

varför förslag avslagits och i vissa avslagsbeslut anges inte något skäl alls (alla förslag som 

återfinns i beslutsgrupp 7). I utredningarna av förslagen går det bland annat att läsa att de bör 

avslås på grund av ”det finns andra projekt som prioriterats högre av kommunen, de flesta på 

grund av att de höjer säkerheten på barns skolvägar” (avslag på ett medborgarförslag om 

cykelväg på en viss sträcka, förslag nr 19), ”det inte ger någon förbättring för gångtrafikanter 

utan enbart försämrad framkomlighet för övrig trafik” (avslag på medborgarförslag om 

förändring av vissa trafikljus, förslag nr 24) och ”alltför långtgående föreskrifter som saknar 

stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder lätt till att respekten för bestämmelserna undergrävs 

(avslag på medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier i bostadsområden, förslag nr 15). 

För att på ett överskådligt vis kunna se hur besluten förhåller sig till varandra återkommer här 

tabellen från inledningen av kapitlet i ett cirkeldiagram.  

 

Diagram 1. Medborgarförslagens beslut i förhållande till antalet förslag.  
 

Beslut medborgarförslag 2008
Bifall i sin helhet

Bifall modifierat

Varken eller - på gång

Avslag men liten åtgärd

Bristande ekonomi

Utanför kommunal kompetens

Avslag
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5.2 Wilsons modell om intressekonfigurationer 
 
Medborgarförslagen i Luleå kommun kan klassificeras utifrån Wilsons modell om 

intressekonfigurationer. För att det ska bli mer övergripligt används de alternativa begrepp till 

modellen som förklaras i teoriavsnittet. Nyttan är, som bekant, uppdelad mellan koncentrerad 

och spridd och syftar på vem som har den primära nyttan av den förändring som förslagets 

genomförande skulle åstadkomma. Med koncentrerad nytta menas åtgärder som i första hand 

påverkar en mindre grupp människor över en större yta eller ett avgränsat geografiskt område, 

exempelvis boende längs en gata, en stadsdel eller hundägare. Motsatsen blir då gällande för 

spridd nytta, det vill säga en nytta som i första hand påverkar många eller som är spridd över 

ett icke avgränsat geografiskt område. Ett exempel kan vara en park i centrum eller ett 

handelsområde utanför staden. Investeringskostnaden delar upp kostnaden för ett 

genomförande av förslaget. En stor investeringskostnad uppfattas som ”dyrare” och kan 

exempelvis vara byggandet av en idrottsarena eller nya vägar. Till liten investeringskostnad 

hör sådana förslag som inte gräver lika djupa hål i den offentliga ekonomin, bland annat 

informationsskyltar, blomplantering eller olika slags kampanjer. Genom att dela in förslagen i 

Wilsons tabell åskådliggörs vilken nytta och investeringskostnad varje medborgarförslag har.  

 

Figur 3. Hur förslagen placeras i Wilsons tabell.  
   INVESTERINGSKOSTNAD 
   stor liten 

N
Y
T
T
A
 

koncentrerad 22 (1) 14 (2) 

spridd 10 (3) 18 (4) 
 

I inledningskapitlet ställdes frågan om det finns några kännetecken som är utmärkande för 

förslag som får bifall respektive avslag. Figur 3 visar att flest förslag hamnar i kategorin 

”koncentrerad nytta och stor investeringskostnad”. Hur förslag ska grupperas och tolkas 

hänför sig helt och hållet till författarens egna urval. En del förslag uppvisar tydliga 

karaktäristiska på en viss kategori medan andra förslag är svårbedömda, främst om de anses 

ha en stor eller liten investeringskostnad. En avvägning har skett av varje förslag hur det ska 

placeras i Wilsons tabell. Förslag som hamnat i gränslandet mellan stor och liten 

investeringskostnad har oftare placerats i kategorin stor investeringskostnad än i liten och 

nyttan har oftare bedömts vara koncentrerad än spridd. Observera att de förslag som i sin 
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helhet anses ha stora investeringskostnader men där förslaget bifallits i förändrad form och 

därmed fått en liten investeringskostnad för genomförandet finns under posten liten.  

 

Medborgarförslag som återfinns i kategori 1, det vill säga koncentrerad nytta och stor 

investeringskostnad, har bland annat varit en cykelväg mellan Kallax by och F21 som har 

bedömts som att den främst är till för invånare i Kallax by (koncentrerad nytta) och samtidigt 

är en stor investering (byggandet av en cykelväg) och ett förslag om att asfaltera en 

vägsträcka på Hamngatan i Gammelstad. Att det rör sig om en specifik gata anses vara 

koncentrerad nytta och en asfaltering på denna gata kräver mycket förarbete enligt 

beslutsmotiveringen vilket gör det till en kostsam åtgärd, och därmed anses det vara en dyr 

kostnadsinvestering (förslag nr 19 och 1). Medborgarförslag i grupp 2 kännetecknas av 

koncentrerad nytta och liten investeringskostnad och förslag som har placerats där berör 

exempelvis brandskydd för kyrkstugorna i Gammelstad (koncentrerad nytta eftersom det 

endast är ett fåtal av kommuninvånarna som äger kyrkstugor och låg investeringskostnad då 

brandskydd ej kostar stora summor) och förändringar i trafikmiljön i Niemisel. Förslaget 

innehöll ursprungligen åtgärder som klassas som en stor investeringskostnad men då det 

endast bifölls delvis, genom uppsättande av nya hastighetsskyltar, faller det under kategorin 

liten investeringskostnad. Att det är koncentrerad nytta beror på att det gäller en väg i 

Niemisel som inte i stor utsträckning påverkar andra än de som bor där (förslag nr 3 och 39).  

 

De medborgarförslag som har en spridd nytta är även de uppdelade på stor och liten 

investeringskostnad. I kategori 3 finns tio förslag med en stor investeringskostnad, bland 

annat ett förslag om ett fritidsområde på Ormberget. Förslaget antas ha en spridd nytta då 

många kommuninvånare använder sig av Ormberget för rekreation, samtidigt som det bedöms 

ha en stor investeringskostnad eftersom förslaget bland annat innebär byggandet av nya hus 

(förslag nr 25). Förslag med spridd nytta och en liten investeringskostnad har bland annat 

varit att döpa om lokalbussarna till pojk- och flicknamn, att tidigarelägga nyårsfyrverkerierna 

och utsmyckning av kulturhusrondellen. Samtliga av dessa förslag har ingen specifik 

målgrupp utan berör en bredare allmänhet varför de klassas som att de har spridd nytta. Inte 

heller krävs det stora kostnadsinvesteringar för att genomföra ett förbud, en utsmyckning 

enligt förslagsställaren eller ett byte av namn på bussarna och förslagen antas då ha en liten 

kostnadsinvestering (förslag nr 11, 47 och 52).  
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Tabell 2. Förslagen enligt Wilsons modell samt vilket beslut som fattats.8 

  Wilsons modell, kategori 
  1 2 3 4 
Bifall i sin helhet   1   3 
Bifall modifierat   5   2 
Varken eller - på gång 6   3   
Avslag men liten åtgärd     1 1 
Avslag - bristande ekonomi 5       
Avslag - utanför kommunal kompetens 1 2 1 1 
Avslag av annan anledning 10 6 5 11 
          
Totalt 22 14 10 18 
 
Tabellen visar exempelvis att de fyra förslag som fått bifall i sin helhet (nr 1 i tabell 1) 

fördelas på två olika rutor enligt Wilsons tabell i figur 3. Ett förslag som fick bifall i sin helhet 

återfinns i ruta nummer 2, det vill säga, liten investeringskostnad och koncentrerad nytta. De 

resterande tre förslagen som fått bifall i sin helhet placeras i ruta 4, liten investeringskostnad 

samt spridd nytta. Det innebär att förslagen som fått bifall i sin helhet endast återfinns under 

axeln liten investeringskostnad och att merparten av dessa förslag har en spridd nytta. De 

förslag som fått bifall i modifierad form återfinns även de endast i kategori 2 och 4, dock har 

merparten av dessa förslag koncentrerad nytta. Tabellen visar tydligt att det endast är förslag 

med liten investeringskostnad som fått bifall.   

 

De 32 förslagen som fått avslag av annan anledning hittas i alla fyra olika rutor i Wilsons 

tabell. 10 stycken av förslagen finns i ruta 1, det vill säga, stor investeringskostnad och 

koncentrerad nytta. 6 förslag finns i ruta 2, liten investeringskostnad och spridd nytta medan 5 

förslag finns i ruta 3, stor investeringskostnad och spridd nytta. De sista 11 förslagen placeras 

i ruta 4, liten investeringskostnad och spridd nytta. Av de förslag som har fått avslag av annan 

anledning finns det inte ett lika tydligt mönster som med de som fått bifall. Förslagen med 

avslag av annan anledning finns i alla fyra kategorier i Wilsons tabell, men merparten av 

dessa förslag finns i de klart motsatta koncentrerad nytta/stor investeringskostnad (exempelvis 

cykelväg i ett specifikt bostadsområde) och spridd nytta/liten investeringskostnad (till 

exempel namnändring på lokalbussar).  

 

                                                 
8 Kategori 1 motsvarar alltså koncentrerad nytta och stor investeringskostnad, kategori 2 koncentrerad nytta och 
liten investeringskostnad, kategori 3 innebär spridd nytta och stor investeringskostnad medan kategori 4 står för 
spridd nytta och liten investeringskostnad. 
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5.3 Vem har fattat besluten 
 

Sedan 2007 har kommunfullmäktige fått lämna över till nämnd att fatta beslut i 

medborgarförslag och i Luleå har det skett i stor omfattning. Förutom i kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen togs beslut i medborgarförslag i fem olika nämnder. Flest beslut togs i 

tekniska nämnden där 24 förslag slutgiltigt avgjordes. Fritidsnämnden fattade beslut om sex 

medborgarförslag, kulturnämnden om två medborgarförslag och barn- och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden beslutade i vardera ett medborgarförslag. 

Kommunstyrelsen fattade beslut i nio medborgarförslag och kommunfullmäktige i resterande 

21 stycken. Tabell 3 visar vilket beslut som respektive nämnd har fattat. 

 

Tabell 3. Vilken nämnd har tagit vilket beslut. 9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Även besluten i de olika nämnderna kan sorteras in i Wilsons tabell för att det ska vara 

möjligt att se hur förslagets art har påverkat beslutet som har tagits i en specifik nämnd. 

Genom att dela upp varje instans och visa förslagen som har beslutats där i en separat 

korstabell, likt den som återfinns i kapitel 5.2 i tabell 2, syns det överskådligt hur varje nämnd 

har beslutat utifrån de förslag de har behandlat. Tabellen visar att bifallsbesluten (i helhet och 

modifierat) har tagits av kommunfullmäktige, tekniska nämnden, fritidsnämnden och 

kulturnämnden. Samtliga nämnder utom socialnämnden har fattat avslagsbeslut. Av denna 

tabell är det svårt att se hur själva förslaget, det vill säga vem det berör och vad det kostar, har 

påverkat vilket beslut det har fått. För att kunna göra den kopplingen kommer följande 

tabeller visa vilket beslut som är fattat av var och en av nämnderna eller fullmäktige utifrån 

hur förslag har kategoriserats enligt Wilsons tabell.   

                                                 
9 Förkortningarna står för KF – Kommunfullmäktige, KS – Kommunstyrelsen, TN – Tekniska Nämnden, FriN – 
Fritidsnämnden, KulN – Kulturnämnden, BUN – Barn- och utbildningsnämnden och SocN – Socialnämnden. 
Observera att det är författarens förkortningar.  

  Beslut fattat av  
  KF KS TN FriN KulN BUN SocN 
Bifall i sin helhet 1   2   1     
Bifall modifierat 3   2 2       
Varken eller - på gång 1 2 5       1 
Avslag men liten åtgärd 1 1           
Avslag - Bristande ekonomi     3 2       
Avslag - Utanför kom. kompetens 1 3     1     
Avslag av annan anledning 14 3 12 2   1   
                
Totalt 21 9 24 6 2 1 1 
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Tabell 4. Förslagen enligt Wilsons modell samt vilket beslut som fattats i 
kommunfullmäktige 
  Wilsons modell, kategori 
  1 2 3 4 
Bifall i sin helhet    1 
Bifall modifierat  1  2 
Varken eller - på gång   1  
Avslag men liten åtgärd    1 
Avslag - bristande ekonomi     
Avslag - utanför kommunal kompetens 1    
Avslag av annan anledning 5 2 3 4 
 

Precis som förklarats i kapitel 5.2  visar tabellen vad som kännetecknar de olika besluten. 

Kategori 1 i Wilsons modell motsvarar stor investeringskostnad samt koncentrerad nytta, 

kategori 2 innebär liten investeringskostnad och koncentrerad nytta medan kategori 3 står för 

stor investeringskostnad samt spridd nytta och kategori 4 liten investeringskostnad och spridd 

nytta. Siffrorna anger antal förslag som återfinns i respektive kategori. Tabellen (tabell 4) 

visar med all tydlighet att det enda förslag som fått bifall i sin helhet när det har beslutats i 

kommunfullmäktige återfinns i Wilsons kategori 4. I modifierad form har förslag från både 

kategori 2 och 4 fått bifall, dock kan det sägas att det finns en klar övervikt med bifallsbeslut 

när nyttan är spridd istället för koncentrerad. Genom att undersöka tabellen mer noggrant är 

det möjligen inte förvånande att flest bifallsbeslut har en spridd nytta då kategori 4 innehåller 

mer än dubbelt så många förslag som kategori 2 när kommunfullmäktige fattar besluten. 

Avslagen fördelar sig över alla olika kategorierna i Wilsons tabell med en viss övervikt på 

kategori 1 och 4. Dock får inte glömmas att de flesta förslagen som beslutas i 

kommunfullmäktige återfinns i dessa två kategorier. Endast ett av avslagen hos fullmäktigen 

är på grund av att det är utanför den kommunala kompetensen och inget förslag har avslagits 

på grund av bristande ekonomi. Det kan eventuellt tyda på att fullmäktige, med en större 

ekonomi, inte behöver avslå förslag på grund av att de inte har ekonomiska möjligheter till ett 

genomförande.  

 

Följande korstabeller visar hur medborgarförslagens beslut placeras in i Wilsons tabell när 

beslut om dem har tagits i olika nämnder och i kommunstyrelsen.  
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Tabell 5. Förslagen enligt Wilsons modell samt vilket beslut som fattats i 
kommunstyrelsen 
  Wilsons modell, kategori 
  1 2 3 4 
Bifall i sin helhet     
Bifall modifierat     
Varken eller - på gång 1  1  
Avslag men liten åtgärd   1  
Avslag - bristande ekonomi     
Avslag - utanför kommunal kompetens  2 1  
Avslag av annan anledning   1 2 
 

Som det gick att se redan i tabell 3 finns det varken bifall i sin helhet eller bifall modifierat i 

besluten från kommunstyrelsen. De olika avslagsbesluten (nr 4-7) återfinns i kategori 2,3 och 

4 medan förslaget som behandlade något som redan var planerat eller på gång går att hitta i 

kategori 1, stor investeringskostnad och koncentrerad nytta. Trots att kommunstyrelsen har 

beslutat i nio förslag har de inte bifallit något förslag vilket är en stor skillnad jämfört med 

andra nämnder. En anledning till att inget förslag har fått bifall kan möjligen vara att det 

endast är två förslag som har placerats i kategori 2 eller 4, det vill säga, liten 

investeringskostnad, och dessa förslag är utanför den kommunala kompetensen. Med fog går 

det därför att utesluta att kommunstyrelsen per automatik är mer avslagsbenägna än vad andra 

nämnder är, eftersom undersökningen har visat att det endast är förslag med liten 

investeringskostnad som har fått bifall. Det finns dock ingen möjlighet att säga att 

kommunstyrelsen skulle ha gett bifall till ett förslag om det hade återfunnits i kategori 2 eller 

4 och varit inom den kommunala kompetensen.  

 

Tabell 6. Förslagen enligt Wilsons modell samt vilket beslut som fattats i 
tekniska nämnden 
  Wilsons modell, kategori 
  1 2 3 4 
Bifall i sin helhet  1  1 
Bifall modifierat  2   
Varken eller - på gång 4  1  
Avslag men liten åtgärd     
Avslag - bristande ekonomi 3    
Avslag - utanför kommunal kompetens     
Avslag av annan anledning 4 2 1 5 
 

Tabellen uppvisar följande: de förslag som blivit bifallna, antingen i sin helhet eller 

modifierat, finns i Wilsons modell i kategori 2 eller 4. Tvärtemot besluten i 
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kommunfullmäktige är det hos tekniska nämnden en övervikt på bifallsbeslut när förslagen 

placeras i kategori 2, det vill säga, koncentrerad nytta. I det här fallet beror det inte på att fler 

förslag återfinns i kategori 2 än i kategori 4, det är till och med tvärtom, sex förslag i kategori 

4 och fem förslag i kategori 2. Tekniska nämnden har, till skillnad från kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen, avslagit tre förslag på grund av bristande ekonomi och dessa tre 

förslag har alla bedömts ha en stor investeringskostnad och koncentrerad nytta. Samtidigt som 

många förslag i denna kategori har fått avslag visar det sig att fyra stycken redan är på 

planeringsstadiet eller påbörjade. De förslag som fått avslag återfinns i alla kategorier men 

med en klar övervikt på kategori 1 och 4. Kategori 1 har en stor investeringskostnad medan 

kategori 4 har en liten investeringskostnad och det är intressant i sammanhanget att båda 

dessa motsatser avslås i så pass hög utsträckning. Det innebär att tekniska nämnden inte 

endast ser till kostnaden när de ska besluta i ett förslag, trots att vissa förslag har avslagits 

med den motiveringen.  

 
 

 

Tabell 7. Förslagen enligt Wilsons modell samt vilket beslut som fattats i 
fritidsnämnden 
  Wilsons modell, kategori 
  1 2 3 4 
Bifall i sin helhet     
Bifall modifierat  2   
Varken eller - på gång     
Avslag men liten åtgärd     
Avslag - bristande ekonomi 2    
Avslag - utanför kommunal kompetens     
Avslag av annan anledning 1 1   
 

Fritidsnämndens förslag återfinns alla i kategori 1 och 2, där nyttan är koncentrerad. Hälften 

av förslagen har en stor investeringskostnad och hälften har en liten. Fritidsnämnden har 

avslagit två förslag med motiveringen bristande ekonomi vilket är en relativt hög andel av 

förslagen nämnden har beslutat i. Det skulle vara en intressant aspekt att veta hur 

kommunfullmäktige, som inte har avslagit några förslag på grund av bristande ekonomi, hade 

beslutat i dessa två förslag. Frågan uppkommer om det är en större risk av förslag avslås när 

det beslutas i nämnd eftersom både fritidsnämnden och tekniska nämnden använt argumentet 

bristande ekonomi som anledning till avslagsbeslutet, trots att de uttrycker sig positiva till 

själva idén som förslaget tar upp. Totalt har fritidsnämnden avslagit fyra förslag och bifallit 

två förslag, varav bägge finns i kategori 2 i Wilsons tabell.  
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Förslagen som beslutats av kulturnämnden (2 st.) samt barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden är endast ett fåtal varför det är onödigt att göra en tabell av dessa. Det går 

dock att säga att de två förslagen till kulturnämnden återfinns i kategori 4 i Wilsons tabell. Det 

ena av dessa två förslag har fått bifall i sin helhet medan det andra förslaget är utanför den 

kommunala kompetensen att besluta om. Förslaget som beslutats i barn- och 

utbildningsnämnden har fått avslag och hör till kategori 2 i Wilsons modell medan 

medborgarförslaget som har beslutats i socialnämnden redan är på gång (det vill säga nr 3). 

Det återfinns i kategori 1 i Wilsons tabell.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om möjligheten för den enskilda medborgaren att 

lämna medborgarförslag har någon verkan på den kommunala verksamheten och om det finns 

någon skillnad på hur medborgarförslag beslutas beroende på vilka kännetecken förslaget har. 

Det är oomtvistligt att medborgarförslag påverkar det politiska handlandet på så sätt att 

förslag måste utredas, behandlas och beslutfattas. Det är däremot inte lika självklart att 

medborgarförslagen påverkar output, det vill säga, att nya beslut fattas på grund av förslagen.  

Frågeställningarna i början av uppsatsen tar upp funderingen om det finns någon särskild typ 

av medborgarförslag som bifalls oftare och någon typ som oftare får avslag. 

Frågeställningarna lyder: 

• Vilket utfall får medborgarförslag i Luleå kommun? Vilken andel får bifall respektive 

avslag? 

• Finns det några kännetecken som är utmärkande för förslag som får bifall respektive 

avslag? 

 

Den första frågeställningen besvaras enklast genom att se till statistiken över vilket beslut som 

medborgarförslagen har erhållit. Under 2008 mottog Luleå kommun 64 medborgarförslag 

som alla har behandlats och avgjorts. Av dessa förslag visade det sig att endast fyra bifölls i 

sin helhet. Det motsvarar sex procent av medborgarförslagen. Tillsammans med de förslag 

som bifölls i modifierad form är siffran 17 procent. Jämförelsevis så avslogs 69 procent av 

medborgarförslagen. Hälften av alla medborgarförslag avslogs av annan anledning än att det 

inte berodde på bristande ekonomi, utanför kommunal kompetens eller att liten åtgärd tagits. 

14 procent av medborgarförslagen, det vill säga nio stycken, återfinns under kategorin varken 

eller – på gång, vilket innebär att de vare sig får bifall eller avslag då arbete i förslagets 

riktning redan är påbörjat eller på planeringsstadiet. 

 

Den andra frågeställningen, som berör Wilsons teori om intressekonfigurationer kräver en 

djupare analys. En första anblick ger vid handen att en majoritet av alla medborgarförslag 

återfinns i gruppen stor investeringskostnad respektive koncentrerad nytta (se figur 3). 

Figuren visar att 34 procent av alla medborgarförslag kan hittas i här (kategori 1), medan 22 

procent finns i gruppen liten investeringskostnad och koncentrerad nytta (kategori 2). 16 
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procent av förslagen klassificeras som stor investeringskostnad och spridd nytta (kategori 3) 

medan 28 procent har liten investeringskostnad och spridd nytta (kategori 4). I teorikapitlet 

diskuterar både Winter såväl som Vedung & Klefbom vilken kategori som är mest gynnsam 

för att ett förslag ska implementeras. De säger att det största intresset att genomföra en åtgärd 

är i kategori 2. I modellen som används i den här uppsatsen blir det alltså när 

investeringskostnaden är liten och nyttan är koncentrerad. Som tidigare nämnts så har 22 

procent av medborgarförslagen placerats i denna kategori vilket motsvarar 14 stycken. Av 

dessa 14 medborgarförslag har ett förslag fått bifall i sin helhet och fem förslag i modifierad 

form. Det motsvarar 55 procent av alla bifallna förslag. I kategori 4 är investeringskostnaden 

liten och nyttan spridd vilket, enligt teorin, gör att det är svårt att få till stånd en förändring. 

Det finns inte någon enskild grupp/person som har tillräckligt starka incitament för att 

engagera sig i frågan så att den blir genomförd. Undersökningen av medborgarförslag i Luleå 

kommun visar helt andra resultat eftersom fem av de 18 förslagen i denna kategori har fått 

bifall, tre stycken helt och två i modifierad form. Det motsvarar 45 procent av alla bifallna 

förslag. Wilsons tabell visar med all tydlighet att det endast är förslag i kategorin liten 

investeringskostnad som får bifall, vare sig det är fullständigt bifall eller ett modifierat bifall. I 

den första kategorin, stor investeringskostnad och koncentrerad nytta är det sex stycken 

åtgärder som redan har påbörjats i någon form, oberoende av att ett medborgarförslag inkom. 

Övriga 16 förslag har fått avslag, tio av dem utan någon egentlig orsak. Vad gäller kategori 3, 

stor investeringskostnad och spridd nytta så har sju av tio förslag fått avslag medan tre förslag 

återfinns under beslutsmotiveringen redan påbörjat.  

 

Uppgifterna som har framkommit i undersökningen visar alltså att ett förslag, för att det ska 

bifallas, bör ha en låg investeringskostnad. Ett specifikt medborgarförslags genomförande går 

inte att räkna med i budgeten när den fastställs då det är omöjligt att veta vilka förslag som 

medborgarna kommer att ställa. Av de undersökta medborgarförslagen har 32 stycken en stor 

investeringskostnad, och bortsett från de redan påbörjade projekten, som inte har något 

samband med förslagen, har samtliga avslagits. Det tyder på att medborgarna endast har 

möjlighet att påverka med medborgarförslagen om deras förslag har en försumbar ekonomisk 

kostnad. Större investeringar påverkas aldrig, i den här undersökningen, av ett 

medborgarförslag, utan genomförs i den ordning som politiker och tjänstemän redan har 

beslutat. Däremot finns det ingen större skillnad om medborgarförslagen gagnar färre eller 

fler. Det är en högre andel medborgarförslag som bifalls när nyttan är koncentrerad (43 

procent) än när nyttan är spridd (28 procent) men däremot är det fler förslag som bifalls utan 
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modifiering när nyttan är spridd. Enligt den ursprungliga teorin skulle det vara svårare att 

genomföra en förändring när nyttan är spridd än när den är koncentrerad men den här 

undersökningen visar att det inte spelar någon roll vem som får nyttan, så länge det är en liten 

investeringskostnad kan förslaget bli genomfört.  

 

Ytterligare en intressant aspekt vad gäller besluten är om det går att se någon markant skillnad 

vilket beslut ett förslag har fått beroende på vem som har fattat det. Kommunfullmäktige får 

delegera beslutsfattande till olika nämnder och har gjort så i ett flertal fall. Samtidigt har 

nämnderna en helt annan budget att röra sig med än vad kommunfullmäktige har. En del 

nämnder har beslutat i många medborgarförslag medan andra nämnder bara har något enskilt 

förslag att ta ställning till. Tabell 3 visar att flest avslag kommer från kommunstyrelsen (78 

procent) och kommunfullmäktige (76 procent). Tekniska nämnden, som har avgjort flest 

medborgarförslag har avslagit 63 procent och fritidsnämnden 67 procent10. Övriga nämnder 

har beslutat i för få förslag (1 eller 2 förslag) för att en procentuell fördelning ska säga något 

till läsaren. Tabell 4-7 visar hur medborgarförslagen i de respektive nämnderna har placerat 

sig i Wilsons tabell och vilket beslut de har fått.  

 

De medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om återfinns oftast i kategori 1 eller 4 

i Wilsons tabell. Kategori 1 motsvarar som bekant stor investeringskostnad och koncentrerad 

nytta medan kategori 4 motsvarar liten investeringskostnad och spridd nytta. Alla förslag i 

kategori 1 har fått avslag medan 38 procent av förslagen i kategori 4 har fått bifall. Det 

motsvarar tre förslag vilket innebär att det samtidigt är fem förslag som har fått avslag i denna 

kategori. I kategori 2 återfinns även ett förslag som har fått bifall. Tre förslag återfinns i denna 

kategori vilket gör bifallsfrekvensen till 33 procent. Totalt har 19 procent av 

medborgarförslagen som behandlats i kommunfullmäktige fått bifall antingen helt eller 

modifierat.  

 

Hos kommunstyrelsen har inget förslag fått bifall, men anledningen till att deras 

avslagsfrekvens inte blir hundraprocentig beror på att två förslag som de har beslutat om 

redan varit påbörjade eller planerade och därför lämnats utan åtgärd. Flest förslag som 

kommunstyrelsen har beslutat om har placerats i kategori 3 i Wilsons tabell, därefter är de 

jämt fördelade över de andra kategorierna. Hos kommunstyrelsen går det att se ett trendbrott i 

                                                 
10 Grupp 4-7 räknas som avslag, se tabell 1.  
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den meningen att även förslag som återfinns i kategori 2 och 4, det vill säga under liten 

investeringskostnad, har avslagits till fullo. Noteras bör dock att förslagen i kategori 2 är 

utanför kommunal kompetens vilket gör att kommunstyrelsen inte har rätt att tillstyrka det 

förslaget.  

 

Tekniska nämnden har beslutat i medborgarförslag som till viss del skiljer sig från de andra 

nämndernas förslag. Merparten av förslagen, nästan dubbelt så många som återfinns i andra 

kategorier, har placerats i kategori 1 som är stor investeringskostnad och koncentrerad nytta. 

Sju av förslagen i denna kategori har fått avslag medan fyra redan är påbörjade eller på 

planeringsstadiet. De flesta bifall hos tekniska nämnden har skett på förslag som finns i 

kategori 2. Bifallsfrekvensen i kategori 2 är 60 procent (fem förslag) och det kan jämföras 

med de sex förslag som finns i kategori 4, där endast ett förslag, det vill säga 17 procent, har 

fått bifall. Samma andel, 17 procent, av alla medborgarförslag beslutade av tekniska 

nämnden, har fått bifall antingen i sin helhet eller modifierat, vilket är på samma nivå som hos 

kommunfullmäktige. Skillnaden mellan kommunfullmäktige och tekniska nämnden är att hos 

den senare är det förslag i kategori 2 i Wilsons tabell, det vill säga liten investeringskostnad 

och koncentrerad nytta, som har fått bifall i lite större utsträckning.  

 

Fritidsnämnden har endast behandlat sex förslag. Dock finns det intressanta slutsatser att dra 

även ur det materialet. Noterbart är att inget förslag har placerats i kategorierna 3 och 4. Dessa 

kategorier har båda en spridd nytta. Medborgarförslag som fritidsnämnden har behandlat har 

alltså enbart varit sådana förslag som haft en koncentrerad nytta. Hälften av dessa förslag har 

haft en stor investeringskostnad medan hälften har haft en liten investeringskostnad. Förslag i 

kategori 1 har 100 procent avslag medan förslagen i kategori 2, alltså liten 

investeringskostnad och koncentrerad nytta har fått bifall till 67 procent. Två av 

avslagsbesluten i kategori 1 motiverades med bristande ekonomi (33 procent av alla förslag 

som behandlats av fritidsnämnden). Även hos tekniska nämnden fanns den motiveringen med 

i avslagsbesluten där 20 procent av avslagen berodde på bristande ekonomi. Varken hos 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen avslogs något förslag med den motiveringen.  

 

Det går alltså tydligt att se att förslag kan avslås på grund av bristande ekonomi om det 

behandlas i olika nämnder. Om det beror på att förslagen som avgörs i nämnderna är 

annorlunda gentemot förslagen som beslutas i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

eller om det beror på beslutsfattarna är svårt att veta. Eftersom kommunfullmäktige beslutar i 
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många skiftande förslag, till exempel när de bedöms vara av mer allmänt intresse än vad en 

enskild nämnd kan avgöra, torde även de ha samma typ av förslag, som skulle kunna avslås 

med hjälp av motiveringen bristande ekonomi. Om alltså hypotesen att det är skillnad på 

förslagen fallerar återstår antagandet att det är beslutsfattarna som är anledningen till varför 

förslag i nämnderna avslås med den motiveringen. Nämnderna har en budget som de ska 

följa, och utsvävningar från den kan få stora konsekvenser. Att bifalla ett medborgarförslag 

som inte är budgeterat kan göra att andra angelägna områden måste bortprioriteras. Särskilt 

synligt blir det i fritidsnämnden som avslår två av de sex beslutade förslagen med 

motiveringen bristande ekonomi. Skulle förslagen ha beslutats i kommunfullmäktige kan det 

hända att det skulle ha fått ett annat utfall då det finns en större pengakista att gräva ur och 

varje enskilt förslag inte gör lika stor påverkan.  

 

Ytterligare en intressant iakttagelse är vilka förslag som bifalls. Kommunstyrelsen biföll inte 

några förslag alls, även om de hade förslag som hade placerat sig i både kategori 2 och 4 i 

Wilsons tabell. (Förslag med låg investeringskostnad, vilka till viss grad har bifallits i övriga 

nämnder.) I kommunfullmäktige återfinns både flest medborgarförslag samt de flesta 

bifallsbesluten i kategori 4. Både vad gäller totalt antal förslag samt procentuell fördelning är 

det en övervikt i den kategorin, det vill säga låg investeringskostnad och spridd nytta. I 

nämnderna ser det emellertid annorlunda ut. Tekniska nämnden hade ungefär lika många 

förslag i kategori 2 som 4 men medan bifallsfrekvensen i kategori 2 var 60 procent var den 

endast 17 procent i kategori 4. Motsvarande siffror hos fritidsnämnden visar att bifallen i 

kategori 2 motsvarade 67 procent av förslagen i den kategorin medan kategori 4 inte hade 

något förslag alls. Utifrån dessa siffror går det alltså att dra slutsatsen att nämnderna hellre 

bifaller förslag som ger koncentrerad nytta medan fullmäktige bifaller förslag med spridd 

nytta. Vad detta beror på kan inte den här uppsatsen svara på. En eventuell förklaring skulle 

dock kunna vara att de olika nämnderna har mer specialistkunskap inom sitt område och 

därför lättare vet var en åtgärd ger mer nytta. Kommunfullmäktige beslutar i många olika 

ärenden och gör det lättare för sig genom att inte favorisera något enskilt område utan bifaller 

hellre förslag som ger en spridd nytta.  

 
Sammanfattningsvis kan uppsatsens frågeställningar besvaras med att 17 procent av 

medborgarförslagen i Luleå kommun (2008) har fått bifall antingen helt eller modifierat och 

69 procent av förslagen har fått avslag av olika anledningar. Det finns även olika kännetecken 

på förslag som får bifall eller avslag. För att ett förslag ska få bifall krävs att det har en låg 
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investeringskostnad. Inget förslag med hög investeringskostnad har fått bifall i denna 

undersökning. Om det är en nämnd som beslutar om förslaget så ökar sannolikheten för att det 

ska få bifall om det, förutom en låg investeringskostnad, har koncentrerad nytta (det vill säga 

att primärnyttan tillfaller en särskild grupp, till exempel baserat på geografisk hemvist). När 

medborgarförslagen beslutas i kommunfullmäktige är det störst chans att få bifall till det om 

det har spridd nytta (och låg investeringskostnad). Förslag som beslutas i kommunstyrelsen 

har minst sannolikhet att få bifall.  
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Bilaga 1: Medborgarförslag inkomna i Luleå kommun under 2008 
 

Förslag skrivet av 
Beslut, 
grupp 

Wilsons 
modell, nr Protokoll 

1. Lars-Åke Bergman - asfalt 7 1 TN 08-08-28 § 84 

2. Lars-Åke Bergman - elavgift 6 2 KS 08-06-02 § 134 

3. Lars-Åke Bergman - brandskydd 6 2 KS 08-11-10 § 257 

4. John Alatalo - dataprogram 3 3 KS 09-09-14 § 179 

5. John Alatalo - tiggare 7 4 KF 08-09-29 § 205 

6. Jan Andersson - cykelväg 5 1 TN 09-08-27 § 84 

7. Jan Andersson - isbana 5 1 FriN 08-12-10 § 95  

8. Kaisa Svensson - saluhall 3 3 KF 08-10-27 § 230 

9. Kaisa Svensson - Kallax 7 1 KF 08-11-24 § 277 

10. Roger Bucht - staty 7 4 KF 09-03-30 § 50 

11. Roger Bucht - bussar 7 4 KS 08-09-15 § 186 

12. Robert Åkerström - säkerhet 7 1 KF 09-11-30 § 181 

13. Robert Åkerström - miljö 7 3 KF 09-09-28 § 148 

14. Birgitta Nilsson 7 3 TN 08-05-29 § 57 

15. Alvar Gard 7 4 KF 08-09-29 § 206 

16. Stina Jönsson 7 2 TN 09-02-26 § 22 

17. Håkan Sjunnesson 7 3 KF 09-01-26 § 3 

18. Bo Wennström 7 4 TN 08-10-30 § 113 

19. Sven Sundgren 7 1 TN 08-03-27 § 26 

20. Thomas Aho 7 1 KF 08-10-27 § 229 

21. Jenny Hedlund 3 1 TN 08-05-29 § 53 

22. Ulla Andersson 6 1 KF 08-08-25 § 169 

23. Kurt Hägglund 7 3 KF 08-10-27 § 237 

24. Johan Niklasson 7 4 TN 08-05-29 § 52 

25. Karin Johansson 7 3 KS 09-08-17 § 157 

26. Anita Isaksson 6 4 KulN 08-04-24 § 35 

27. Lena Brännmark 3 1 TN 08-08-28 § 82 

28. Jan Olovsson 6 3 KS 08-08-11 § 161 

29. Roland Andersson 2 2 TN 09-02-26 § 24 

30. Elisabet Bergdal 3 1 SocN 08-06-18 § 91 

31. Magnus och Maria Näsvall 3 1 TN 08-05-29 § 56 

32. Anders Ekström 7 2 KF 08-12-15 § 297 

33. Rikard Johansson 5 1 TN 08-08-28 § 76 
34. Margaretha Engström och 

Gunhild Larsson 2 4 KF 08-10-27 § 228 

35. Charlotte Reinholdt Hageback 7 1 KF 08-10-27 § 233 

36. Anna Ståhlbröst 7 1 TN 08-09-25 § 97 

37. Oskar Rönnbäck 7 1 FriN 08-09-17 § 70 

38. Hans Norlin 2 2 FriN 08-10-15 § 76 
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39. Gunilla Pettersson 2 2 TN 08-12-11 § 147 

40. Eva Gun Jensen 4 3 KS 09-02-09 § 35 

41. Anders Granberg 7 4 KS 09-12-07 § 234 

42. Katerina Ekström 7 2 KF 09-02-23 § 27 

43. Anette Sandberg 3 1 TN 09-09-24 § 100 

44. Stig Cigwald 7 2 TN 09-02-26 § 23 

45. Eugen Pettersson 7 2 FriN 08-10-15 § 77 

46. Ola Andersson 4 4 KF 09-02-23 § 24 

47. Kjell Widenrot 7 4 TN 09-01-29 § 6 
48. Roland Marklund, Katarina 

Halvardsson, Bo Strömbäck, Anders 
Adelbo, Olle Juntti, Reidar Jönsson m 
fl. 7 1 KF 09-06-15 § 122 

49. Karl-Gustav Engman 5 1 TN 09-02-26 § 21 

50. Roland Strömgren 2 2 FriN 08-12-10 § 96 

51. Marie Karlsson 7 1 TN 09-02-26 § 26 

52. Eva Rova 7 4 TN 08-11-20 § 135 

53. Juan Carlos Colarte 1 4 KF 09-04-27 § 78 

54. Kurt Johansson 1 4 KulN 08-11-27 § 65 

55. Paul Drugge 7 2 BUN 08-12-18 § 136 

56. Christina Sandström 2 4 KF 09-03-30 § 49 

57. Vesa Lius 7 4 TN 09-08-27 § 81 

58. Per Lindström 3 1 KS 09-02-09 § 31 

59. Marcus och Petter Juntti 2 2 KF 09-10-26 § 163 
60. Yonas och Anna Tewolde-

Berhan m fl. 3 3 TN 09-03-26 § 42 

61. Henrik Åkerström 1 2 TN 09-02-26 § 25 

62. Birgitta Fahlén 1 4 TN 09-08-27 § 85 

63. Sara Frödin Nyman 5 1 FriN 09-02-04 § 15 

64. Gunnel Löwdin m fl. 7 4 KF 09-10-26 § 167 
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Bilaga 2: Slumpmässiga urvalet av kommuner 

Kommunerna är slumpmässigt utvalda över hela landet. Ja efter kommunnamnet betyder att 

kommunen har infört medborgarförslag medan ett nej innebär att de inte har 

medborgarförslag (så vitt det har kunnat undersökas på kommunens hemsida). Den 

slumpmässiga undersökningen är genomförd 2010-12-07. 

 

1. Vellinge – Nej 

2. Hässleholm – Nej 

3. Nybro – Ja 

4. Gotland – Ja 

5. Halmstad – Nej 

6. Göteborg – Ja 

7. Gullspång – Ja 

8. Strömstad – Ja 

9. Munkfors – Ja 

10. Eskilstuna – Nej 

11. Ludvika – Nej 

12. Haninge – Ja 

13. Botkyrka – Ja 

14. Torsby – Ja 

15. Hagfors – Nej 

16. Ovanåker – Ja 

17. Ljusdal – Ja (på prov) 

18. Härjedalen – Ja 

19. Ragunda – Ja 

20. Sorsele – Ja 

21. Arjeplog – Ja 

22. Älvsbyn – Ja 

23. Skellefteå – Ja 

24. Kiruna – Ja 

25. Strömsund – Ja 

 
 


