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Vad är ett medborgarförslag? 
 

Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du 

vill förändra eller förbättra inom kommunens verksamhet. Det är upp till varje kommun 

att bestämma om de vill ge medborgarna möjlighet att lämna medborgarförlag. 

 

 I Hällefors kommun har det varit möjligt att lämna in medborgarförslag sedan 2003. 
 

 

 

Vem kan lämna ett medborgarförslag? 
 

Ett medborgarförslag kan lämnas av alla som är folkbokförda i den aktuella kommunen. 

Det betyder att även exempelvis barn eller andra personer utan rösträtt kan lämna ett 

förslag. Dessutom är det möjligt att vara fler än en person som står bakom förslaget, men 

alla måste underteckna förslaget med sina namn.  

Det är inte möjligt att lämna ett medborgarförslag som t.ex. en förening, utan förslaget 

får i så fall undertecknas av en eller flera medlemmar i föreningen.   



 

 

 
Hur gör man för att lämna ett medborgar-

förslag och vad händer sedan? 

 

Om du vill lämna ett medborgarförslag skriver du antingen ett brev eller använder 

”Blankett för medborgarförslag” som finns på kommunens hemsida. Blanketten kan 

också hämtas på medborgarplatsen. 

 

 Det finns några saker som måste vara med i brevet för att det ska räknas som ett 

medborgarförslag. För det första ska brevet märkas med ”Medborgarförslag”. Brevet ska 

också innehålla namn, adress och telefonnummer på personen eller personerna som har 

lämnat förslaget. Förutom att skriva medborgarförslaget på svenska har du även 

möjlighet att skriva det på finska, eftersom Hällefors kommun är ett finskt förvaltnings-

område.  

 

Medborgarförslaget kan du lämna in när Kommunfullmäktige har ett sammanträde eller 

så lämnar du eller skickar det till: 

 

Hällefors kommun 

Kommunsekreteraren 

712 83 Hällefors. 

 

Efter att kommunen har fått ditt medborgarförslag tas förslaget upp i kommun-

fullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer om de ska besvara medborgarförslaget  

eller om kommunstyrelsen eller en annan nämnd kan besluta. Innan ett beslut om ett 

medborgarförslag fattas bereds det av exempelvis kommunstyrelsen. Det betyder att 

förslaget utreds och att man tar fram fakta som kan behövas för att ta ett beslut. 

Beslut eller besked om vad som har hänt med medborgarförslaget ska meddelas inom ett 

år.  



 

 

 
Vilka typer av förslag kan vara aktuella? 
 

Ett medborgarförslag ska handla om något som faller inom den kommunala 

kompetensen. Det betyder att medborgarförslaget måste handla om en fråga som 

kommunen får bestämma om. Exempelvis måste frågan röra kommunens område eller 

kommunens invånare samtidigt som det inte finns någon annan, som till exempel staten, 

som har ansvar för frågan. 

 

Exempel på olika områden som ett medborgarförslag kan handla om är äldreomsorg, 

skolan, barnomsorgen, byggfrågor, kultur eller sport.  

 

Varje medborgarförslag får bara innehålla ett förslag. Har du flera förslag kan du lämna 

flera medborgarförslag. 

 
Medborgarförslag till Region Örebro län 
Det är inte bara till kommunen det är möjligt att lämna ett medborgarförslag.  

Alla som är folkbokförda i Örebro län kan lämna ett medborgarförslag till region-

fullmäktige. Ett medborgarförslag som lämnas hit ska handla om ett ämne som är 

regionens ansvar, som exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller regional 

utveckling. 

 

Det betyder att du som har synpunkter på till exempel busstrafiken inte ska lämna in ett 

medborgarförslag om det till Hällefors kommun, utan istället ska detta medborgarförslag 

lämnas till Region Örebro län. 

Du kan läsa mer om medborgarförslag till Region Örebro län på deras hemsida eller 

ringa enhetschef: 

Kristina Berglund på 019-602 72 12 eller växeln på 019-602 70 00. 

  



 

 

 

Andra möjligheter att påverka 

Som medborgare finns det flera möjligheter att påverka den kommunala servicen eller 

komma i kontakt med kommunen. Vilket tillvägagångssätt som är bäst beror exempelvis 

på vad du har för fråga och hur aktiv du vill vara. Här ges några exempel: 

 

 Det finns möjlighet att ställa en fråga på Allmänhetens frågestund som hålls 

när kommunfullmäktige sammanträder. Du kan antingen ställa frågan under samman-

trädet eller lämna in den via ett formulär på hemsidan. Om du lämnar in frågan skriftligt 

kan du få den uppläst om du inte själv har möjlighet att närvara. 

 Du kan delta i olika dialoger eller samråd som ordnas av kommunen. Ett 

exempel är att anmäla ditt intresse för att delta i kommunens medborgarpanel. Då får du 

några gånger per år en inbjudan via e-post om att svara på frågor på olika teman. 

 Som sverigefinne har du möjlighet att delta i finska samrådsgruppen. Det är en 

möjlighet att utöva inflyttande över det arbete som pågår i och med att Hällefors 

kommun sedan 2012 är ett finskt förvaltningsområde. Vill du veta mer kan du kontakta 

Marjo Mäkinen, finsk samordnare, på 0591-641 31. 

 Om du har en mindre fråga eller synpunkt kan du istället kontakta ansvarig för 

den aktuella verksamheten för att ställa din fråga. Eftersom ett inlämnat medborgarför-

slag måste behandlas och beredas i enlighet med kommunallagen, kan du oftast få svar 

snabbare på detta sätt. 

 Genom att rösta i val kan du påverka vilka förtroendevalda som representerar 

dig. Om du vill påverka mer kan du gå med i ett politiskt parti och kandidera vid val.  

 

Om du är osäker på vem som är ansvarig för en särskild verksamhet när du vill lämna en 

synpunkt eller ställa en fråga, kan du fylla i formuläret ”Synpunkter och frågor” som 

finns på kommunens hemsida. 

På Hällefors kommuns hemsida under ”Kommun Politik” / ”Dialog och synpunkt” kan 

du även läsa mer om Allmänhetens frågestund, medborgarförslag och medborgarpanelen. 

  



 

 

 

Egna anteckningar: 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  

  



 

 

 

Hällefors kommun 
 

Besöksadress: Sikforsvägen 15 

Postadress: 712 83 Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: 

mån – tors 07.30–12.00, 12.30–16.00 

fre 07.30–12.00, 12.30–15.00 

E-post: kommun@hellefors.se 

2016-07-13 
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