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Riktlinjer för medborgarförslag
Nuvarande skrivning
Förslag på Skrivning
 Medborgarförslag är ett förslag om att utveckla någon
verksamhet inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.



Det kan handla om
tillexempel förskola, omsorg
för äldre eller personer med
funktionsnedsättning,
socialtjänst,
demokratifrågor eller vissa
typer av upprustningar eller
skötsel av parkmiljö.

Ett medborgarförslag kan
röra förskola, omsorg för
äldre eller personer med
funktionsnedsättning,
socialtjänst,
demokratifrågor eller vissa
typer av upprustningar eller
skötsel av parkmiljö.

Medborgarförslaget får inte
vara rasistiska eller
diskriminerande,
odemokratiskt eller strida
mot lag eller annan
författning. Det får heller inte
handla om personärenden
eller myndighetsutövning
mot enskild, t.ex. beviljande
av bygglov eller
socialbidrag.

 Medborgarförslaget får inte
vara rasistiska eller
diskriminerande,
odemokratiska eller strida
mot lag eller annan
författning. De får heller inte
handla om personärenden
eller myndighetsutövning
mot enskild, t.ex. beviljande
av bygglov eller
socialbidrag.
Medborgarförslag får inte
heller handla om enskilt
föreningsbidrag eller bidrag
till enskild organisation

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Kansli och kommunikation
Fagerstagatan 15
Box 4066
Telefon 08 508 03585
Växel 08 508 03 000
Fax 08 508 03 099
stockholm.se



Vara märkt
"Medborgarförslag".



Ett Medborgarförslag ska
vara märkt
”medborgarförslag”.
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Alla som är folkbokförda i
Spånga-Tensta stadsdel
kan lämna
medborgarförslag.



Det gäller även för barn,
ungdomar och personer
med utländsk bakgrund som
ännu inte har kommunal
rösträtt.

Riktlinjer för medborgarförslag

Personer som är
folkbokförda i SpångaTensta stadsdel kan lämna
medborgarförslag till
Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd.
Barn, ungdomar och
personer med utländsk
bakgrund som ännu inte
har kommunal rösträtt kan
också lämna
medborgarförslag.



Medborgarförslaget ska
vara skriftligt (går bra att
använda epost).



Medborgarförslag ska vara
skriftligt. Det går att lämna
in medborgarförslag via
epost.



Medborgarförslaget ska
vara försett med namn och
kontaktuppgifter till den/de
som lämnat förslaget.





Innehålla ett konkret förslag
som stadsdelsnämnden ska
ta ställning till.





Förlagsgivaren ska få
besked om att sitt förslag
har inkommit till
stadsområdesnämnden och
även få löpande information
om den fortsatta
berednings- och
beslutsprocessen.



Medborgarförslaget ska
vara försett med namn och
folkbokföringsadress till
den/de som lämnat
förslaget.
Medborgarförslaget ska
innehålla ett konkret förslag
som stadsdelsnämnden
kan ta ställning till.
Förslagsställaren ska
underrättas om att deras
förslag har inkommit till
stadsdelsnämnden och får
även löpande information
om den fortsatta
berednings- och
beslutsprocessen.



Stadsdelsförvaltningen gör
en bedömning om förslaget
är ett medborgarförslag
utifrån de riktlinjer
stadsdelsnämnden har fattat
beslut om.



Stadsdelsförvaltningen
avgör huruvida
medborgarförslaget följer
riktlinjerna.
De förslag som är märkta
medborgarförslag, men
som inte följer riktlinjerna
för medborgarförslag
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Riktlinjer för medborgarförslag

hanteras direkt av
förvaltningen eller skickas
till rätt myndighet.
Förslagsställaren meddelas
om bedömningen.
Nämnden får del av dessa
förslag med övriga inkomna
och upprättade handlingar.
Medborgarförslag bör tidsmässigt behandlas med hög prioritet.

