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Revidering av rutin för medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd antar den reviderade rutinen
för medborgarförslag.
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår en reviderad rutin för hantering av
medborgarförslag.
Den reviderade rutinen innebär att det tydliggörs att förvaltningen
ska samverka med andra aktörer i medborgarförslag när så är
möjligt. Den samverkan som sker ska redovisas i varje ärende.
Enligt nu gällande rutin besvaras inte de medborgarförslag där
stadsdelsnämnden inte har någon rådighet i frågan. I föreslagen
revidering av rutinen ska samtliga medborgarförslag som följer
rutinen beredas och besvaras. Även medborgarförslag som avser en
verksamhet som stadsdelsnämnden inte har ansvar för. Den som
lämnat ett medborgarförslag ska veta att medborgarförslag bereds,
besvaras och blir föremål för samverkan så långt det är möjligt. Nytt
är också att samtliga medborgarförslag som skickas till annan aktör
ska följas upp. Tre gånger om året ska stadsdelsnämnden få en
redovisning av denna uppföljning.
Ärendet
Medborgarförslag i Stockholms stads stadsdelsnämnder har sitt
ursprung i det PM som sändes ut från kommunstyrelsen 1998. Här
uppmanades stadsdelsnämnderna att ta emot vad man då kallade
medborgerlig motionsrätt.
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2002 infördes även medborgarförslag i kommunallagen. Här
innebar det att kommunfullmäktige gavs möjligheten att ta emot
förslag från kommuninvånarna. Lagen beskriver hur hantering ska
ske, vem som har rätt att lägga ett medborgarförslag samt vilka
möjligheter fullmäktige har att delegera till nämnder att hantera de
inkomna förslagen. Stockholms stads fullmäktige har dock inte
beslutat att ta emot medborgarförslag enligt kommunallagen. Därför
finns det inte någon lag eller beslut som styr nämndernas hantering
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av förslag från invånarna. Det upp till varje stadsdelsnämnd att
bestämma om formerna för hantering.
Det har genom åren uppstått olika hanteringar i olika nämnder för
medborgarförslagen. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd antog
sina nuvarande rutiner den 7 mars 2019.
Under 2021 inkom ett 40-tal medborgarförslag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på enheten för verksamhetsstöd och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår en revidering av den gällande rutinen för
medborgarförslag.
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