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Riktlinjer för medborgarförslag 

Dokumentets syfte 
Syftet är att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning av medborgarförslag. Riktlinjerna ska således 
säkerställa att handläggningen blir enhetlig, demokratisk och att kommunens resurser utnyttjas på ett 
effektivt sätt. 

Dokumentet gäller för 
Alla nämnder i kommunen.  

Kriterier för medborgarförslag 
Medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom 
kommunens ansvarsområde. Ett medborgarförslag kan lämnas av en eller flera 
personer som är folkbokförda i Nacka kommun. En enskild förening eller 
organisation kan inte lämna med medborgarförslag. 

Kriterierna för ett medborgarförslag i Nacka kommun är följande;  

Medborgarförslaget 

• ska vara skriftligt, 
• innehålla namn, adress och kontaktuppgifter till förslagsställaren,  
• innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till och en 

motivering till varför kommunen ska besluta enligt förslaget (det vill säga 
ingen synpunkt, felanmälan eller tips om en enkel åtgärd),  

• ska avse ett förslag om att införa eller utveckla något som ligger inom 
ramen för kommunens befogenhet och ansvarsområde,  

• ska inte avse ett förslag som redan har lagts och beretts i närtid, eller om 
ett politiskt beslut fattats i frågan under de senaste 6 månaderna,  

• får inte innehålla odemokratiskt, diskriminerande innehåll och inte heller 
strida mot svensk lag eller annan författning samt  

• får inte beröra myndighetsutövning mot enskild person, avse enskilt 
föreningsbidrag eller bidrag till enskild organisation. 
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Handläggning av medborgarförslag  
Medborgarförslag som kommer in till kommunen fördelas av kommunens kansli 
till ansvarig nämnd. Ansvarig nämnd ansvarar för att handlägga och fatta beslut 
om medborgarförslaget. För de fall ett medborgarförslag inte uppfyller kriterierna 
beslutar ansvarig nämnd om medborgarförslaget ska avvisas. Medborgarförslag 
som inte faller inom ramen för specifik nämnds ansvarsområde handläggs av 
kommunstyrelsen.  

Återkoppling till förslagsställaren  
När ett medborgarförslag kommer in till kommunen får förslagsställaren en 
återkoppling om att medborgarförslaget tagits emot. Efter att en handläggare 
utsetts inom den ansvariga nämnden återkopplar denna till förslagsställaren med 
information om fortsatt handläggning av förslaget. Handläggaren informerar även 
förslagsställaren efter att nämnden fattat beslut om medborgarförslaget.  
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