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- var med och påverka
Genom att lämna in ett medborgarförslag har du möjlighet att vara med och påverka landstingets
verksamhet.
Medborgarförslag är allmänna handlingar
Landstinget publicerar sina handlingar på Internet. Ett medborgarförslag som kommit in till
landstinget är en allmän handling och blir offentlig om den inte innehåller sekretessbelagda
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Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i en kommun i Kalmar län har möjlighet att lämna medborgarförslag till
landstingsfullmäktige. Detta innebär att förslag kan lämnas av en eller flera fysiska personer men
däremot inte av föreningar eller organisationer. Medborgarförslag syftar till att öka den enskildes
delaktighet.

Vad kan medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag ska avse en landstingskommunal angelägenhet och omfatta ett ämne som
landstinget ansvarar för. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ärenden av
löpande verkställighetskaraktär inom landstingets verksamhetsområden behandlas inte som ett
medborgarförslag. Medborgarförslag får heller inte ha rasistisk eller annan missaktande eller
odemokratisk innebörd eller beröra myndighetsutövning mot enskild eller enskilt personalärende.
Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
Ett medborgarförslag skickas eller lämnas in till Landstingets kansli, Box 601, 391 26 Kalmar
alternativt skickas elektroniskt via landstingets hemsida. Förslaget ska vara skriftligt och namn,
eventuellt namnförtydligande, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress ska anges. Ett
medborgarförslag som inkommit till landstingets kansli diarieförs som offentlig handling och anses
därmed väckt.

Hur behandlas mitt medborgarförslag?
Medborgarutskottets presidium bedömer om inkomna förslag uppfyller ställda kriterier, varefter
beslut fattas om vidare handläggning och beredning i enlighet med landstingets gällande
ärendehantering. Efter utredning och beredning av medborgarförslaget lämnar landstingstyrelsen
förslag till beslut till landstingsfullmäktige. Ett medborgarförslag bör i likhet med en motion
behandlas av fullmäktige inom ett år från det att förslaget väcktes. Förslagsställaren underrättas om
när ärendet kommer att behandlas av landstingsfullmäktige och har rätt att yttra sig vid fullmäktiges
överläggningar i ärendet. Ett medborgarförslag kan återkallas av förslagsställaren innan fullmäktige
behandlat ärendet.
Frågor kring medborgarförslag kan ställas till Kanslienheten vid landstingsdirektörens stab. 
Elin Beyersdorff, landstingssekreterare, telefon 0480-843 29, e-post:
elin.beyersdorff@ltkalmar.se
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, telefon 0480-84177, e-post: ann-sofie.dejke@ltkalmar.se

