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Rutiner för medborgarförslag
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag
till rutiner för medborgarförslag.
Sammanfattning
Sedan sammanslagningen 1 juli 2020 har möjlighet funnits att
lämna in medborgarförslag i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. I
detta ärende tar förvaltningen upp förslag till formaliserade rutiner
för detta.
Bakgrund
Frågan om medborgerlig motionsrätt till fullmäktige lyftes fram av
den statliga Demokratiutvecklingskommittén 1996. Utredningen
hade i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att öka
medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.
Betänkandet ”På medborgarnas villkor- en demokratisk
infrastruktur” skickades på remiss till ett antal kommuner i landet
(SOU 1996:162).
Kommunstyrelsen konstaterade i sitt remissvar 23 april 1997, § 18
att det i en stad som Stockholm med 720 000 invånare skulle vara
praktiskt omöjligt att ge alla kommuninvånare motionsrätt i
fullmäktige. Däremot kunde kommunstyrelsen tänka sig att på
stadsdelsnämndsnivå göra ett försök med att ge stadsdelens
medborgare möjlighet att få frågor behandlade i
stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i
uppdrag att ta reda på intresset hos stadsdelsnämnderna att delta i en
eventuell försöksverksamhet. Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade
23 oktober 1997 om att införa medborgarförslag och blev därmed
först i Stockholms stad.
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Begreppet motion eller medborgarmotion ersattes med
medborgarförslag, då motion associerades med förslag som läggs av
ledamöter i fullmäktige. I borgarrådsberedningens PM ”Försök med
medborgerlig motionsrätt” daterat 19 maj 1998, lyftes medborgerlig
förslagsrätt upp som en god avvägning mellan önskemålet att få in
förslag från medborgarna och att ledamöterna i nämnden ska kunna
styra vilka frågor som nämnden behandlar. Kommunstyrelsen
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beslutade 17 juni 1998, § 8 att informera samtliga stadsdelsnämnder
om Norrmalms stadsdelsnämnds modell för behandling av
medborgarförslag. Därefter infördes det successivt i övriga
stadsdelsnämnder.
Sedan 2002 finns i kommunallagen (KL) en möjlighet för
kommuner att låta folkbokförda väcka ärenden (medborgarförslag) i
kommunfullmäktige. Det betyder att även barn och ungdomar
omfattas samt medborgare i andra länder som inte hunnit få
kommunal rösträtt. Bestämmelsen finns i 8 kap. 1 § KL.
Kommunfullmäktige i Stockholm har som beskrivits ovan inte
infört detta. Stadsdelsnämndernas beslut om att frivilligt införa
medborgarförslag regleras därför inte i kommunallagen utan varje
stadsdelsnämnd beslutar om sina rutiner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och kommunikation.
Samråd med de fackliga organisationerna sker i
förvaltningsgruppen 13 oktober 2020.
Medborgarförslag i stadsdelsnämnderna
Gemensamt för alla stadsdelsnämnder är att folkbokförda i
respektive stadsdelsområde kan väcka medborgarförslag direkt i sin
stadsdelsnämnd. För att nämnden ska kunna behandla ett
medborgarförslag måste det rymmas inom nämndens
ansvarsområden och handla om förändringar eller förbättringar
inom
- förskola
- äldreomsorg
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- socialtjänst
- upprustning eller skötsel av parkmiljö
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd även
ger denna möjlighet till lokala föreningar i området.
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Rutiner för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Förvaltningen har tagit fram förslag till rutiner som bifogas som
bilaga till detta tjänsteutlåtande. I rutinen finns en definition av vad
ett medborgarförslag är, vem som kan ställa medborgarförslag och
vad förslagen ska innehålla. Vidare görs en redovisning av
bedömning av inkomna medborgarförslag, vilka som besvaras
direkt av förvaltningen och rutinerna kring medborgarförslagen som
besvaras av stadsdelsnämnden. Information ges även om hur förslag
som berör andra nämnder i staden hanteras.
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Jämställdhetsanalys
Beslutsunderlag ska innehålla en jämställdhetsanalys som belyser
hur beslutet förhåller sig till stadens jämställdhetspolitiska mål.
Förvaltningen anser att det i detta ärende inte finns några särskilda
aspekter utifrån ett jämställdhetsperspektiv som behöver analyseras.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
förslag till rutiner för medborgarförslag.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Bilagor
Rutiner för medborgarförslag
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