
VAR MED OCH 
PÅVERKA DIN 

KOMMUN

PITEFÖRSLAG



• Digitaliserat förslag från medborgare
• Ett mer tillgängligt sätt att påverka Piteå kommun
• Verktyg för att skapa debatt och engagemang
• Möjlighet till egna regler/kriterier
• Kräver stöd från flera medborgare

Vad är Piteförslag?



• Vem får lämna förslag
• Vem får rösta

Regler och riktlinjer

Ett förslag får endast handla om ett ämne per förslag. Alla förslag utom de som har 
odemokratiskt, rasistisk eller diskriminerande innebörd ska publiceras. 

För att behandlas och få söka stöd får förslag inte: 
• avse myndighetsutövning mot enskild
• handla om något som är utom kommunens ansvarsområde
• handla om förhållandet mellan Piteå kommun som arbetsgivare och dess 

medarbetare

Förslag som har utretts de senaste två åren, är under en pågående process eller 
rättsprocess kommer inte att publiceras för röster

Regler



• 2 månader
• Krävs att 42 stycken stödjer förslaget för att gå vidare 

– En promille av befolkningen
• Förslag som inte når upp till 42 personer som stödjer förslaget

Söka stöd





• Lagstyrt Kommunallagen
• 175 beslutade sedan 2015
• 12 Bifall, 3 delvis bifall
• Medel handläggningstid 200 dagar
• 30 ärenden tog längre än ett år

Medborgarförslag -idag

• Lång handläggning – Skapar frustration 
• Få bifall – Känsla av att inte kunna påverka
• Ojämn fördelning mellan nämnder
• Omfattande administration – Dyrt –

framförallt per genomfört förslag
• Relativt jämn könsfördelning 



Medborgarförslag -idag

• Plats och tid för medborgarceremonier
• Fristadsmusiker
• Bokcirklar på biblioteket
• Handikapphiss på simhallen i Munksund
• Belysning motionsspår (8 ljuspunkter) från Grisberget till Långskataskolan
• Vägmarkeringar för cykelbana efter Hammarvägen (2st)
• Belysning gångväg vid Allén (Ej åtgärd, satt i plan)
• Översyn av Björklunda och Solanderskolans nyttjandeområde
• Cykelbana förbi Öjagården (Del i ovan)
• Hastighetssänkning till 30 km/h Gamla älvsbyvägen
• Minnessten för FN-veteraner

Förslag som bifallits



Frågor



• Luleå
• Skellefteå
• Boden
• Gällivare
• Knivsta
• Borås
• Västerås
• Lund
• Gävle
• Sollefteå

Andra kommuner
• Söderhamn
• Nybro
• Göteborg
• Fagersta
• Huddinge
• Eslöv
• Linköping
• Sölvesborg
• Västervik



Processen



• Mars månad
• Lanseringskampanj

Facebook, Digitala skärmar,  annonsblad, egen hemsida, PT-banner
• Målgrupper

Medborgare, Medarbetare, Politiker
• Mål – 50 förslag under 2020

Lansering och marknadsföring
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