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1 Vad är ett medborgarförslag?
Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det
politiska arbetet mellan valen utan att själva vara med i ett parti. När ett
förslag lämnas in blir det ett ärende som kommer att behandlas av
kommunens politiker. Förslagen får däremot endast lämnas av de som är
folkbokförda i Åstorps kommun.
2 Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp till behandling ska det:
•
•
•
•
•

Vara skriftligt
Innehålla namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat
förslaget
Vara egenhändigt signerad av samtliga förslagslämnare
Vara märkt "Medborgarförslag"
Innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till,
skall flera förslag lämnas måste dessa lämnas in separat

3 Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet
och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från
samhällsplanering, demokratifrågor, trafikfrågor till det som rör skola och
äldreomsorg.
4 Vad får det inte handla om?
Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller
annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller
försörjningsstöd.
Är förslaget en synpunkt eller felanmälan ska detta lämnas in via de system
som finns på kommunens hemsida eller via appen för felanmälan, om ett
förslag inkommer som ses som en synpunkt eller felanmälan kommer
förslaget att skickas vidare till dessa system och behandlas där.
5 Vad händer med medborgarförslaget?
När ett medborgarförslag kommer in som uppfyller ovanställda krav
kommer ett förslaget att läggas ut på Åstorps kommuns webbsida. Därefter
skickas medborgarförslaget till en beredning med kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen. Om förslaget inte uppfyller ovanställda
krav kommer förslaget att återbördas förslagslämnare och kommer därmed
inte behandlas.
Vid beredningen beslutas det om vilken instans som ska behandla ärendet.
Därefter skickas medborgarförslaget till korrekt instans för handläggning
och samtidigt informeras den som lämnat in medborgarförslaget om var
ärendet är.
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Samtliga förslag behandlas inte av Kommunfullmäktige utan
Kommunfullmäktige behandlar förslag av principiell beskaffenhet eller som
är annars av större vikt för kommunen.
Förslagen som kommer in behandlas av den instans som har att hantera
frågor av den art som förslaget avser. När förslaget skall behandlas politiskt
informeras förslagslämnaren om vilket sammanträde förslaget ska behandlas
ifall förslagslämnaren vill delta under allmänhetens frågestund. Den instans
som behandlar förslaget har att bifalla eller avslås förslaget. Om
verkställigheten av förslaget kräver vidare politisk behandling ligger det på
instansen att driva ärendet.
När ärendet är behandlat skickas information till den som lämnat in förslaget
om beslutet och webbsidan uppdateras med beslutet.
6 Var lämnar jag mitt medborgarförslag?
Medborgarförslag kan skickas in till kommunen via följande adress:
Medborgarförslag
Storgatan 7
265 80 Åstorp
Ett förslag kan även lämnas in personligen till medborgarkontoret under
kontorstider eller läggas i brevinkastet som finns vid personalingången vid
sidan av kommunhuset på samma adress som ovan.
Förslagen kan även skickas in via e-post till kommunen via följande adress:
kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se
7 Behandling av personuppgifter
Med anledning av de krav som finns för att lämna in ett medborgarförslag
behöver personuppgifterna för den som lämnar in förslaget behandlas i
kommunens system. Då förslaget läggs ut på webbsidan kommer även
namnet på förslagslämnaren att stå med där. Genom att lämna in ett
medborgarförslag samtycker förslagslämnaren till behandlingen av
personuppgifter.
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