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utökat uppdrag för nämnden för demokrati 
och medborgarservice 
 
Yttrandet  
 
Vi socialdemokrater ställer oss kritiska till att nämnden för demokrati och 
medborgarservice fått uppdraget att sprida information om socialtjänstens arbete i syfte 
att öka tilliten till den samma. Vi menar att detta uppdrag borde ålagts socialnämnderna 
inom ramen för det redan pågående uppdraget med föräldradialoger, eftersom vi tror att 
det hade varit betydligt mer verkningsfullt. Av denna anledning avser vi inte verka för att 
tillskjuta medel till nämnden för det ovan nämnda uppdraget.  

Vidare menar vi att det blir en orimlig praxis att sätta för hur kommunstyrelsen fortsatt 
ska hantera tillskjutningen av medel för ofinansierade uppdrag. Stadens nämnder åläggs 
regelbundet uppdrag, om kommunstyrelsen efter varje uppdrag ska efterfråga en 
redovisning av eventuella behov av utökade kommunbidrag blir stadens ordinarie 
budgetprocess urholkad och det blir svårt att säkerställa att medlen fördelas ut rättvist och 
efter behov. Vi vill också tillägga att vi anser att det i dagsläget finns många nämnder 
som är underfinansierade, och där behov verkligen finns av att skjuta till extra medel för 
de uppdrag som nämnderna har. Demokrati- och medborgarservice är dock, enligt vår 
mening, inte i ett så skriande behov av ökade medel. Eventuella justeringar kan därför 
hanteras i ordinarie uppföljningsprocess.   
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Yrkande angående hantering av utökat 
uppdrag för Nämnden för demokrati och 
medborgarservice 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Kommunstyrelsen hemställer till Nämnden för demokrati och medborgarservice 
att se över kostnaderna för utökade uppdrag och återkomma med en redovisning 
till kommunstyrelsen om eventuellt behov av utökat kommunbidrag. 

Yrkandet 
Nämnden för demokrati och medborgarservice har genom beslut i kommunfullmäktige 
fått utökat uppdrag. Nämndens framgångsrika arbete med informationsspridning, 
medborgardialog och förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet har setts 
som en tillgång. Kommunfullmäktige har givit uppdrag där nämnden fått ansvar för 
spridning av information rörande andra nämnders verksamhet (Uppdrag till nämnden för 
demokrati och medborgarservice samt socialnämnderna om åtgärder för att öka tilliten 
till socialtjänsten, Kommunfullmäktige 2022-03-24 ärende 21). 

Det utökade uppdraget kan föra med sig ökade kostnader för nämnden som inte varit 
budgeterade. Därför hemställer vi till berörd nämnd att genomlysa kostnaderna för 
utökade uppdrag och att återkomma till kommunstyrelsen med eventuellt behov av utökat 
kommunbidrag. 
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