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Kommunstyrelsens förvaltning  Till Kommunstyrelsen 
Datum  2021-03-30 

Dnr  KS 2019/0052 

 

Svar på medborgarförslag nr 7/2019 - Medborgarpoäng 
 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-03-04, § 2:22 har inkommit med ett förslag 
om att Österåkers kommun ska införa ett program för medborpoäng liknande det i Cascais, 
Portugal. Huvudsyftet är, enligt förslagsställaren, ”att ”vidareutveckla demokratin genom 
medborgarinflytande, kontinuerlig förbättring och samarbete.”.  

 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
Avslå medborgarförslag nr 7/2019 med hänvisning till att det inte finns lagligt stöd för behandling 
av dessa typer av personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). 
 
 

Bakgrund 
I medborgarförslag nr 7/2019 föreslås att Österåkers kommun ska införa ett program för 
medborgarpoäng liknande det program som införts i staden Cascais i Portugal. Förslagsställaren 
anser att införande av ett sådant program ska leda till vidareutveckling av demokratin genom 
medborgarinflytande.  
Kommunen Cascais skapade år 2017 tillsammans med företaget InnoWave, en teknologisk lösning 
benämnt ”City Points Cascais”. Den tekniska lösningen består av en APP i vilken den som deltar 
noterar att man har utfört en viss tjänst t.ex. plocka skräp m.m. för att förbättra närmiljön och som 
då skapar poäng som den deltagande därefter kan använda för t.ex. konserter eller museibesök. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har varit i kontakt med Infracontrol AB, vilket är den leverantör i Sverige som äger 
rättigheterna att marknadsföra och sälja City Points i Norden. Ingen kommun i Sverige har hitintills 
prövat eller infört möjligheten för dess medborgare att samla poäng enligt den lösning som 
tillhandhålls i Cascais.  
 
Ett program likt det man använder i Cascais innebär att man samlar in uppgifter om de som deltar 
och hur dessa personer rör sig i kommunen. Förvaltningen anser att det inte finns lagligt stöd i 
GDPR (Dataskyddsförordningen) för att samla in dessa typer av personuppgifter.  
 

Bilagor 
Medborgarförslag 7/2019. 
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Staffan Erlandsson   Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef  

 

 

 

   Fredrik Zethraeus 

   Kommunsekreterare 
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