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Riktlinjer för hantering av inkomna
medborgarförslag som fått tillräckligt stöd
(mer än 50 röster)
Inledning
I dessa riktlinjer anges hur och av vem inkomna medborgarförslag ska hanteras i den
kommunala och/eller koncernmässiga organisationen.
Riktlinjerna är fastställda av kommunstyrelsen på sammanträde 2019-06-04 (§ 97) och
förtydligade på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-19 (§ 122).

Fördelning till nämnder, förbund, bolag och styrelsen
Kommunchefen beslutar, efter hörande av ledningsgruppen, till vilken nämnd eller
annat kommunalt organ respektive medborgarförslag ska remitteras. Kommunkansliet
svarar för själva remissförfarandet.
Kommunkansliet svarar för att förslagsställaren till medborgarförslaget underrättas om
vilken nämnd (eller annat kommunalt organ) som bereder förslaget samt vid vilken
tidpunkt beslut i anledning av ärenden förväntas fattas (i normalfallet). Motsvarande
uppgifter ska också finnas i en databas som ordnar inkomna medborgarförslag och som
allmänheten har tillgång till
Kommunkansliet svarar för att kommunfullmäktige underrättas om att
medborgarförslaget inkommit (ärende, förslagsställare, antal röster), vilken nämnd eller
annat kommunalt organ som svarar för dess beredning samt vid vilken tidpunkt beslut i
anledning av ärenden förväntas fattas (i normalfallet).
Löpande kungör kommunfullmäktige på resp sammanträde de medborgarförslag som
inkommit och som samlat minst 50 röster.
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Åtgärder hos respektive mottagare av medborgarförslag
Respektive nämnd eller annat kommunalt organ ska bereda de medborgarförslag som
remitterats dit.
Det är respektive nämnd (eller annat kommunalt organs) som enligt sina besluts- och
beredningsregler beslutar om ett medborgarförslag skall bli ett ärende hos nämnden
(eller det berörda organet). Normalt fattas sådana beslut av respektive berörd
ordförande.
Är ärendet av principiell betydelse eller annars av stor vikt, kan nämnden eller det
kommunala organet, hänskjuta beslutet i anledning av medborgarförslaget till
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
I normalfallet så bör inte handläggningstiden för ett medborgarförslag överstiga fyra
månader.

