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Om medborgarförslag
Från den 1 januari 2008 får alla oavsett ålder som är folkbokförda i Ljungby kommun lämna
medborgarförslag.

Inlämnande av medborgarförslag
Medborgarförslag får lämnas av en eller flera personer. Förslaget ska undertecknas med
namn och adress/adresser. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har
inte förslagsrätt.
Medborgarförslag ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.
För att få en effektiv behandling av inkomna förslag ska medborgarförslag endast avse
ett enskilt ämne. Den som önskar lämna flera olika förslag ska lämna ett
medborgarförslag för varje ämne.

Begränsningar
Medborgarförslag får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd
och det får inte heller innehålla någon form av diskriminering.

Hanteringen av inkomna förslag
En bekräftelse på att medborgarförslaget är mottaget av kommunen ska skickas till
förslagsställaren. Kommunfullmäktige tar ställning till inlämnade medborgarförslag. Om
ett medborgarförslag bedöms vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt för
kommunen sänds det av kommunfullmäktige till beredning i kommunstyrelsen. Efter
beredningen fattas slutligt beslut i ärendet av fullmäktige.
Övriga ärenden som väckts genom medborgarförslag överlämnas av fullmäktige till
styrelse och/eller nämnd som får besluta i ärendet. Styrelse eller nämnd får inte
överlämna (delegera) beslutanderätten till utskott eller tjänsteman.
Medborgarförslag ska i möjligaste mån beredas så att beslut kan fattas inom ett år från
det att förslaget väckts.

Närvaro vid behandlingen av medborgarförslag
När ärendet är klart till slutbehandling i fullmäktige, styrelse eller nämnd ska förslagsställaren
underrättas om datumet då förslaget kommer upp. Fullmäktige, styrelse och nämnd får besluta
att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när ärendet
behandlas och presentera förslaget, men delta inte i beslutet.

Uppföljning av inlämnade medborgarförslag
Styrelse och nämnd som handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till
fullmäktige redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de
förslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och
oktobersammanträde.

