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QAM—Q'" ”" ' Byt ut ordet medborgare mot mvanare

Ordet medborgare definieras enligt ordboken som en person som i

rättsligt avseende tillhör en viss stat, dvs har lagligt skydd av den

och lagliga skyldigheter mot den.

Enligt ordboken är invånare en person som räknas som

stadigvarande bosatt i visst område, på Viss plats eller dylikt.

Sala kommun använder ordet medborgare exempelvis i

medborgarkontor, medborgarförslag och medborgardialog. Det

kan upplevas som exkluderande och begränsande. Ordet

medborgare känns i dagens samhälle förlegat. Region

Västmanland använder ordet invånare istället, Sala kommun

borde följa deras exempel.

Vi yrkar därför

att Sala kommun byter ut ordet medborgare mot invånare i

adekvata begrepp.
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Motion  om att byta ut ordet  medborgare  mot invånare  — dnr 2017/821

ÄRENDEBESKRIVNING

Rubricerad motion har inkommit från Johanna Ritvadotter [V) och Maria Arvidsson [V).

Motionärerna yrkar att Sala kommun byter ut ordet medborgare mot invånare i adekvata

begrepp.

[ sin Skrivelse framför motionärerna att det kan uppfattas exkluderande och begränsande att

Sala kommun använder ordet medborgare i medborgarkontor, medborgarförslag och

medborgardialog. Motionärerna anser vidare att ordet medborgare känns förlegat i dagens

samhälle och hänvisar till att Region Västmanland använder ordet invånare istället.

YTTRANDE

OMVÄRLDSSPANING

Region Västmanland

Region Västmanland bekräftar vid kontakt att de bytt benämning för några är sedan. Beslutet att
byta benämning har föranlett flera namnbyten, till exempel:

Målområde 3 Nöjda och trygga medborgare -> Nöjda och trygga invånare
Medborgarpaneien -> lnvånarpanelen
Beredningen för medborgarförslag -> Beredningen för invånarförslag

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Vid kontakt per telefon berättar handläggare på SKL att frågan har varit uppe inom SKL men

man har bestämt sig för att behålla uttrycket medborgare men med en vidare tolkning. Som

grund för detta beslut hänvisas till Demokratiutredningen ”Delaktighet och jämlikt inflytande"

[SOU 2016:5].

Regeringens Demokratiutredning SOU1 2016:5

Rubricerad utredning handlar om att stärka individens möjligheter till delaktighet i och

inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Citat ur utredningen [avsnitt 3.5.2):

' ”Begreppet individ är allmängiltigt och det omfattar såsom vi ser det alla som bor i Sverige

och som berörs av det ofien tliga maktutövandet. Vi har också valt att använda begreppet

medborgare och då utifrån en vidare definition än enbart de som har medborgarskap?. ”

1Statens offentliga utredningar
2 i Sverige
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Kommunstyrelsens  förvaltning

. ”... av  begreppet  medborgare framgår att det rör sig om  individer  som är en del av

samhället och som  därmed  har särskilde demokratiska rättigheter."

SLUTSATS

Utifrån ovanstående förordas att Sala kommun ansluter sig till Regeringens och Sveriges

kommuner och landstings tolkning och benämning.
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Svar på motion om att byta ut ordet medborgare mot invånare

Johanna Ritvadotter [V] och Maria Arvidsson (S] inkom den 28 augusti 2017 med

rubricerad motion. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

o  att  Sala  kommun byter ut ordet medborgare mot invånare i adekvata

begrepp.

Motionärerna skriver att ordet medborgare enligt ordboken definierar en person

som i rättsligt avseende tillhör en viss stat, det vill säga har lagligt skydd av den och

lagliga skyldigheter mot den.

Enligt ordboken är invånare en person som räknas som stadigvarande bosatt i ett

visst område, på viss plats eller dylikt.

Motionärerna skriver att Sala kommun använder ordet medborgare exempelvis i

medborgarkontor, medborgarförslag och medborgardialog. Det kan upplevas som

exkluderande och begränsande. Ordet medborgare känns i dagens samhälle förlegat.

Region Västmanland använder ordet invånare istället och Sala kommun bör följa

regionens exempel.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

Av yttrandet framgår att vid en kontakt med Region Västmanland bekräftas att de

bytt benämning för några år sedan. Beslutet att byta benämning har föranlett flera

namnbyten till exempel:

Målområde 3 Nöjda och trygga medborgare -> Nöjda och trygga invånare

Medborgarpanelen -> lnvånarpanelen

Beredningen för medborgarförslag -> Beredningen för invånarförslag

Vid kontakt med handläggare på Sveriges kommuner och landsting, SKL,

framkommer att frågan varit uppe för diskussion men att man har bestämt att

behålla uttrycket medborgare men med en vidare tolkning. Som grund för detta

beslut hänvisas till Demokratiutredningen ”Delaktighet och jämlikt inflytande"

(SOU 2016:5].

Regeringens demokratiutredning SOU 2016:5 handlar om att stärka individens

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet

mellan de allmänna valen.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224—74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-185 50 carola.gunnarsson©sala.se

733 25 Sala kommuninfoéflsalaSe Direkt; 0224-74 71 OD

www.sala.se
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Kommunstyrelsen

Citat  ur  utredningen  [avsnitt  3.5.2]:

.  "Begreppet individ är allmängiltigt och det omfattar  såsom  vi ser det alla

som bor i Sverige och som  berörs  av det offentliga maktutövandet. Vi har

också valt att använda  begreppet medborgare  och då utifrån en vidare

definition än enbart de som har medborgarskap”

.  ”...av  begreppet medborgare  framgår att det rör sig om individer som är en

del av samhället och som därmed har särskilda rättigheter.”

Förvaltningens slutsats är att Sala  kommun  utifrån ovanstående, förordas att

ansluta sig till Regeringens och Sveriges kommuner och landstings tolkning och

benämning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttavslå motionen.
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