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Svar på medborgarförslag: Utökad insyn och information inför viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns
hantering av borgensåtagande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 201411-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba
medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas
för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana
viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses
vara besvarat enligt nedanstående yttrande.
Yttrande

Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.
Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med samtliga
handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid anslagstavlan,
vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta kommunen direkt
i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige samt
läsa de handlingar som ligger till grund för besluten.
Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i
handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i Sverige,
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överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de förtroendevalda
politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar vid kommande allmänna val genom sin röst.
Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. Medborgare
kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den kommunala
revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna kontinuerligt av
media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte beviljas för enskilda
förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda politiker.
Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är
förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om
juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag 2015-12-04
______________
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