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Tips och instruktioner till förslaget ”Medborgarförslag”
Medborgarförslag kan alla som är folkbordförd i sin kommun lämna in. Dock tar inte ca 100 kommuner i Sverige
emot medborgarförslag.
1) Kolla att din kommun tar emot Medborgaförslag först!
Det bifogade förslaget till Medborgarförslag är just det – ett förslag. Du får därmed gärna ändra det utifrån hur
du vill lägga fram ditt medborgaförslag, t ex om du vill att kommunfullmäktige ska besluta andra punkter, eller
lägga till eller dra ifrån i texten i övrigt. Detta förslag kan också lätt skrivas om till en motion, om du är politiker.
Ändra rubriken till Motion, och skriv i ditt parti förstås!
2) Ta gärna bort, ändra och lägg till så som du vill ha ditt Medborgarförslag!
Förslaget är skrivet utifrån slutsatserna av inventeringsundersökningen inom projektet Operation Giftfri
Förskola och är därmed inriktat helt på förskolor.
På några ställen är det gula markeringar. Där är det meningen att du endera ska fylla i något eller så är det bara
en förklaring och då bör du ta bort hela texten i det gulmarkerade området. Dubbelkolla gärna att du fyllt i
överallt och/eller tagit bort allt gult innan du skickar in förslaget.
Skriv under ditt förslag och fyll i med adress och personnummer. Sedan är det bra att skriva
”Medborgarförslag” på kuvertet. I vissa kommuner går det också bra att skicka in förslagen med e-post. Då
måste du förmodligen scanna in förslaget, för att din namntecknings ska vara med. Kolla vad som gäller i din
kommun.
3) Kolla alla gula markeringar, fyll i och ta bort dem, samt skriv under ditt förslag!
Du kommer att få möjlighet att närvara när ditt förslag ska behandlas. Om du vill kan du använda våra
rapporter och vårt material för att läsa på inför det sammanträdet. Det kan vara bra att göra om du behöver
argumentera för ditt förslag – det är dock frivilligt! Material och rapporter finns på hemsidan under Miljögifter
och i Naturkontakt/materialskafferiet/Miljögifter men en del också här:
www.naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola
Tala gärna om för oss om du tänker lämna in ett förslag, och framför allt vad beslutet blev! Det är mycket
intressant för oss att vet och att följa upp vad resultatet blev. Kontakta gärna oss på
kemikalienatverket@naturskyddsforeningen.se för frågor, för att berätta att du ska skicka in och vad beslutet
blev i kommunfullmäktige!
4) Tala om för oss att du lämnar in förslag, och vad beslutet blev!

Lycka till!
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Fakta om medborgarförslag
Medborgarförslag är ett medel för medborgare i kommunerna att väcka talan i kommunfullmäktige. I Sverige
har 194 av 290 kommuner samt nio av Sveriges 20 landsting och regioner infört medborgarförslag. Därför är
det inte säkert att just din kommun tar emot medborgaförslag. Men du kan skicka in det ändå, eller kanske till
pressen med en uppmaning till din kommun att införa medborgaförslag.
Vem kan lämna medborgarförslag?
Du ska vara folkbokförd i den kommun dit du lämnar medborgarförslaget till kommunfullmäktige. Rätten gäller
även ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt. Föreningar,
organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag.
Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag måste handla om ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en
fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det ska med, andra ord, röra kommunens verksamhet eller det
kommunen är ansvarig för. Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller
ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.
Krav på medborgarförslag
För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska:






ditt brev med förslag vara märkt med ”Medborgarförslag”
innehålla ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer
vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget
innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
bara innehålla ett ämne

Inför varje fullmäktigesammanträde finns annons med tider och ärenden i lokaltidningarna. Du hittar också
datum och ärenden här på kommunens webbplats.
Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?
När ditt förslag har kommit till kommunen, anmäls det på närmast följande fullmäktigesammanträde. Där
bestämmer fullmäktige om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om ditt förslag. Fullmäktige kan välja
att lämna ditt förslag till en särskild nämnd för att den ska bereda och ta beslut i ärendet. Du får efter
fullmäktiges sammanträde veta på vilket sätt ditt förslag kommer att behandlas.
När ditt förslag har beretts färdigt och innan beslut ska fattas får du meddelande om det datum där beslutet
kommer att äga rum.
Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa
handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll
och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats.

Faktan är hämtad från flera kommuners hemsidor där information om Medborgarförslag finns.
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