
 

 

 

 

  

 

  

  

  



 

Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon 

verksamhet inom stadsdelsnämndens ansvarsområden: 

 förskola 

 omsorg för äldre eller stöd till personer med funktionsnedsättning 

 socialtjänst 

 demokratifrågor 

 parkmiljöfrågor 

Löpande parkunderhållsfrågor såsom renhållningsinsatser och 

trädbeskärningar lämnas som felanmälan eller synpunkter på 

Stockholms trafik- och utemiljö, vilket kan göras på Stockholms 

stads officiella Tyck till-app. 

 

Generellt gäller att den som vill lämna klagomål, beröm eller 

idéer på verksamheter som står under stadsdelsnämndens tillsyn 

kan använda stadens Tyck till om stadens service, som finns på 

stadens hemsida www.stockholm.se/tycktill. 

 

Det ska framgå i förslaget att det är ett medborgarförslag som är 

ställt till stadsdelsnämnden. 

 I förslaget ska det tydligt framgå vad saken gäller och 

motivering till varför det är viktigt att genomföra förslaget. 

 Förslagsställaren måste lämna namn och adress, gärna också 

telefonnummer och eventuell e-postadress. 

 Förslaget lämnas via brev eller e-post. 

 Stadsdelsförvaltningen hjälper till att skriva medborgarförslaget 

om förslagsställaren har svårt att själv skriva eller formulera ett 

förslag. 

 Om fler personer lämnar in medborgarförslag ska en 

kontaktperson uppges. 

 

 

När ditt förslag bedöms som ett medborgarförslag får du ett brev 

eller e-post med information om vilket sammanträde nämnden ska 

besluta om ditt förslag ska beredas eller inte.  

Under den öppna frågestunden före nämndsammanträdet kommer 

ordföranden ge dig möjlighet att informera om förslaget. 

Under beslutsdelen av sammanträdet beslutar nämnden om 

förslaget ska överlämnas till förvaltningen för beredning. 

(Om ditt förslag berör en fråga som inte ligger inom nämndens 

ansvarsområde får du information om detta). 

När nämnden har fattat beslut om att ditt förslag ska beredas 

handläggs ärendet av stadsdelsförvaltningen. Förvaltningens 

synpunkter på ditt förslag föreläggs nämnden senast tre månader 

efter att nämnden beslutat om att ditt förslag ska beredas.  

Exempelvis om ditt medborgarförslag anmälts för beredning 

i februari behandlas ditt ärende i nämnden senast i maj. 

 

När nämnden ska besluta om medborgarförslaget kommer du få 

ett brev eller e-post med information om vilket sammanträde 

nämnden beslutar i ärendet. Du får också förvaltningens 

synpunkter på ditt medborgarförslag.   

Under den öppna frågestunden före nämndsammanträdet kommer 

ordföranden ge dig möjlighet att prata om förslaget igen. 

Under beslutsdelen av sammanträdet fattar nämnden beslut om 

medborgarförslaget. 

Efter att nämnden beslutat i ärendet och protokollet justerats får du 

som förslagsställare ett protokollsutdrag där det framgår vad 

nämnden fattat beslut om. 

 


