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§ 1 Inledning 

Medborgarinitiativ syftar till att ge kommunens medborgare möjlighet till 
demokratisk delaktighet och inflytande. Medborgarinitiativ ska hanteras enligt 
följande regler för att handläggningen ska vara transparant, säker och effektiv. 

§ 2 Vem får lämna medborgarinitiativ och hur 

fungerar det 

Den som är folkbokförd i Kumla kommun får väcka ärende. Förslaget ska vara 
skriftligt och undertecknat med underskrift eller e-legitimation.  Förslagställaren 
ska lämna sina kontaktuppgifter. 

Medborgarinitiativ innehållande förslag som kan få ett snabbt och enkelt svar är 
att betrakta som synpunkt och ska inte behandlas som ett medborgarinitiativ. 
Förslag väcks genom att det lämnas till kommunens servicecenter eller via e-
tjänst. Förslagställaren ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige respektive styrelse 
eller nämnd när förslaget behandlas. Tiderna och formerna för yttrande bestäms 
av fullmäktiges presidium eller respektive styrelse eller nämnds ordförande. 

§ 3 Tidsåtgång 

Medborgarinitiativ ska beredas så att fullmäktige eller den styrelse eller nämnd 
som beslutar i ärendet kan besluta inom ett år från det att förslaget väcktes. Om 
förslaget är särskilt komplext eller av annan anledning inte beslutats om efter ett 
år ska förslagställaren meddelas detta och om orsaken till att beslut inte fattats. 

§ 4 Krav på förslag för behandling av politiskt 

organ 

För att medborgarinitiativet ska gå upp för politiskt beslut behöver det förhålla 
sig till följande: 

1. förslag får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag 
2. får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild 
3. ska gälla det kommunens verksamhet handlar om och som kommunen är 

ansvarig för. 

§ 5 Förslag som inte förhåller sig till kraven 

Förslag som inte förhåller sig till ovan nämnda krav 1 och 2 i § 4 avvisas med 

hänvisning till aktuellt krav.  



 
 

De förslag som inte förhåller sig till ovan nämnda krav 3, i § 4, besvaras direkt av 

aktuell förvaltning, på samma sätt som en synpunkt besvaras. Förslagsställaren 

ska då även få en redogörelse för varför inte förslaget tas upp för politiskt beslut. 

Om det är möjligt och förslagsställaren önskar kan även tjänsteperson vara 

behjälplig med att utforma förslaget på ett sådant sätt att det uppfyller kraven 

och kan tas upp för politiskt beslut.  

§ 6 Vilken förvaltning och politiskt organ 

behandlar förslaget 

Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som väckts genom medborgarinitiativ utom i de fall som anges i kommunallagens 
3 kap. 9 §.  

Medborgarinitiativets ämne avgör vilken förvaltning som bereder ärendet och 
vilket politiskt organ som beslutar. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
beslutar i övergripande frågor medan respektive nämnd beslutar i specifika. 
Förvaltningen handlägger förslagen och avgör var de ska beslutas.  

§ 7 Upprepade medborgarinitiativ 

Medborgarinitiativ som inkommer vid upprepade tillfällen, där förslagen är 
desamma eller snarlika, kan besvaras direkt av förvaltningen med hänvisning till 
tidigare beslut. Detta gäller om förslaget besvarats för mindre än två år sedan 
eller om förutsättningarna kring ärendet av förvaltningen bedöms förändrats 
anmärkningsvärt sedan tidigare beslut.  

§ 8 Vid osäkerhet kring om ett förslag uppfyller 

kraven eller tidigare beslutats om 

I de fall där osäkerhet råder kring vart förslaget ska behandlas enligt § 6 avgör 
kommunledningsförvaltningen- kansliavdelningen. Om osäkerhet råder även där 
ska förslaget beredas och tas upp för politiskt beslut. Samma gång gäller för 
medborgarinitiativ enligt § 7 som osäkerhet råder kring om de kan anses som 
upprepade eller inte.  

§ 9 Återrapportering till politiskt organ 

Förvaltningen ska informera kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller aktuell 
nämnd vid närmast kommande sammanträde när medborgarinitiativ besvarats 
enligt § 5 eller § 7. Detta för att de förtroendevalda ska få en uppfattning om 



 
 

förslagsställarnas viljeriktning men även vara transparanta och beakta 
demokratiaspekten.  

Styrelse eller nämnd som har beslutanderätt ska två gånger om året informera 
fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Styrelsen eller nämnden ska 
även informera om de ärenden som inte beretts färdigt och de ärenden som 
besvarats direkt av förvaltningen. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. 

 

 

 

 


