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Interpellation 

 

till regionstyrelsens ordförande, regionrådet Henrik Fritzon 

 

Villkor för projekt ”Ökat direktinflytande för medborgare” 
 

Den 26 april i år beslutade Regionstyrelsen att starta ett försök med ökat direktinflytande för 

medborgarna i Skåne.  

Försöket ska pågå i ca två år och utvärderas löpande. Regionstyrelsen beslutade också att 

antalet röster för politisk beredning ska vara 1300, d.v.s. 0,1 procent av de folkbokförda i 

Skåne.  

Demokratiberedningen som har berett förslaget har utvärderat erfarenheterna från 

motsvarande modeller för e-förslag i bl.a. Malmö Stad och Göteborg Stad. I Malmö - som har 

haft en välfungerande modell i minst 10 år - är kravet för att ett medborgarförslag ska gå 

vidare till beredning 100 unika namnteckningar i Göteborg, som sjösatte sitt system i början 

av 2017, ligger ribban på 200 unika namnteckningar. Jämför man de båda exemplen med 

regionstyrelsens förslag, och tar utgångspunkt i antalet invånare i Malmö och Göteborg, borde 

minimumsnivån i Region Skåne ligga kring 400 namnteckningar och inte som beslutat på 

1300. I RS:s beslutsunderlag finns tyvärr ingen argumentation för varför kravet för att få ett 

medborgarförslag accepterad ska vara 3 gångar högre i regionen jämfört med de kriterier som 

finns i Sveriges andra och tredje största städer. 

 

Mina frågor till Henrik Fritzon är därför 
 

1. Hur ser resonemanget ut bakom minimunskravet på 1300 namnteckningar som är 

mycket högt jämfört med nivån i Malmö och Göteborg? 

2. Varför följer regionstyrelsen inte exemplen från Malmö och Göteborg som båda har 

goda erfarenheter med deras betydlig lägre minimunskrav? 

3. Har regionstyrelsen diskuterat vad som är rimliga villkor för ett vällyckat försök i 

Region Skåne? I bekräftande fall hur ser dessa villkor ut? 

4. Är regionstyrelsen medveten om att det höga kravet till antalet unika namnteckningar 

kan leda till försöksverksamheten amputeras från starten? 

5. Hur är det tanken att invånarna i Skåne ska bli informerade om denna möjlighet för 

direktinflytande när försöket påbörjas 2019-01-01? 
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