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Fastställd av kommunfullmäktige den 18 juni 2007 (§ 132).
Om arbetsordningen
Om kommunfullmäktige beslutat att medborgarförslag får väckas, ska
arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas.
Denna arbetsordning trädde i kraft den 1 juli 2007.
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Arbetsordning för medborgarförslag
Var och en som är folkbokförd i kommunen har rätt att skriva till
kommunfullmäktige med förslag om åtgärder.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av
förslagsställaren, med namnförtydligande, adress och telefonnummer. I samma
medborgarförslag får inte frågor av olika beskaffenhet behandlas.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det gäller en kommunal
angelägenhet, det vill säga om det gäller en sak som kommunen har ansvar för.
Ett medborgarförslag ska alltid ställas till kommunfullmäktige. Gäller förslaget ett
ärende som ligger inom kommunstyrelsens eller en nämnds ansvarsområde kan
fullmäktige överlåta till styrelsen eller nämnden att besluta i frågan utom i de fall
som anges i kommunallagen 3 kap. 9§ (ärenden av principiell vikt eller annars av
större vikt för kommunen).
Medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige, styrelsen eller nämnden kan fatta
beslut senast sex månader från det att förslaget väcktes. Efter beredning ska
beslutsförslag i första hand ges i form av bifall eller avslag.
När medborgarförslaget är klart för behandling i fullmäktige, styrelsen eller
nämnden kommer förslagsställaren att underrättas. Denne äger rätt att närvara vid
behandlingen av ärendet och får yttra sig under högst fyra minuter.
Ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan det föranlett något
beslut.
Kommunstyrelsen och nämnderna får inte delegera ärenden som väckts genom
medborgarförslag och som överlåtits till styrelsen eller nämnden.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska minst en gång om året informera
fullmäktige om de beslut som fattats i medborgarförslagsärenden. De ska även
informera om de ärenden som inte avgjorts inom sex månader.
Kommunstyrelsens kontor äger rätt att fastställa närmare administrativa rutiner för
beredning av medborgarförslag.
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