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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Revidering av riktlinjer för medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta reviderade riktlinjer
för medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Fredrik Cederblom
Avdelningschef

Sammanfattning
De nuvarande riktlinjerna för medborgarförslag antogs av SpångaTensta stadsdelsnämnd den 19 mars 2015, § 3.
Förvaltningen föreslår en revidering av nuvarande riktlinjer för att
förbättra hantering av medborgarförslag.
Förvaltningen föreslår:
 Tydligare rutin för hantering av förslag som inte faller inom
riktlinjerna för medborgarförslag,
 förtydligande om att enbart personer som är folkbokförda i
stadsdelen kan lämna medborgarförslag, samt
 att en person inte kan söka föreningsbidrag åt en förening
eller organisation genom ett medborgarförslag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Kansli och kommunikation
Fagerstagatan 15
Box 4066
16302 Spånga
Växel 0850803000
dani.cohen@stockholm.se
stockholm.se/spanga-tensta

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1-393/2016
Sida 2 (3)

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade 1998 att uppmana
stadsdelsnämnderna att införa en medborglig förslagsrätt enligt en
modell som införts på Norrmalm.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har, med hänvisning till
uppmaningen, infört en möjlighet för medborgarna att lämna
medborgarförslag. De nuvarande riktlinjerna för medborgarförslag
antogs av nämnden 19 mars 2015, § 3. Förvaltningen bedömer att
riktlinjerna behöver förtydligas i vissa frågor.
Ärendet
Nuvarande riktlinjer för medborgarförslag i Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd antogs av nämnden 19 mars 2015, § 3.
Riktlinjerna har dock vissa otydligheter rörande hantering av förslag
som strider mot riktlinjerna. Det finns ingen fastställd rutin för
hanteringen av de medborgarförslag som inte följer riktlinjerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för kansli och kommunikation
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden antar de reviderade riktlinjerna
för medborgarförslag. Med revideringen förtydligas rutinerna och
får en förutsägbar och begriplig hantering för medborgaren.
En ny rutin för anmälan av medborgarförslag som ligger utanför
riktlinjerna skrivs in. De förslag som är märkta medborgarförslag,
men som inte följer riktlinjerna för medborgarförslag hanteras
direkt av förvaltningen och/eller skickas till rätt myndighet.
Förslagsställaren meddelas om förvaltningens bedömning. Dessa
förslag redovisas för nämnden under ärendet anmälan av upprättade
och inkomna handlingar. På så sätt får nämnden information om de
förslag som förvaltningen inte bedömer som medborgarförslag.
Förslagsställaren blir också informerad om att förslaget kommer att
ses av nämnden även om det skickats vidare till annan förvaltning
eller på annat sätt ansetts falla utanför riktlinjerna. På så sätt finns
fördelen med den snabba hanteringen av idéer och synpunkter som
inte kan hanteras eller ska skickas vidare till rätt myndighet. I de
reviderade riktlinjerna framgår också vem som ansvarar för
bedömningen av medborgarförslagen.
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Ett förtydligande görs för vilka som kan lämna medborgarförslag.
Detta följer de intentioner som finns från kommunfullmäktiges
uppmaning. Inte heller kommunallagen medger förslagsrätt till
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organisationer.
Förvaltningen föreslår också att förslagsställaren ska ange sin
adress. Detta för att kunna bekräfta att personen är skriven i
stadsdelen och får lämna medborgarförslag.
Förvaltningen anser också att medborgarförslag inte ska vara till för
sökande av enskilt bidrag till organisationer. En skrivning om detta
har införts. Stöd till föreningar bör sökas inom
föreningsbidragsärendet.
Bilagor
1. Reviderade riktlinjer för medborgarförslag
2. Försök med medborgerlig motionsrätt PM 1998 (DNR 411/98)
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