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1. VAD ÄR YSTADSFÖRSLAGET? 
Ystadsförslaget är en form av politiskt deltagande – en möjlighet för kommunmedlemmar att 
påverka kommunens utveckling. En enskild eller en grupp av människor kan skicka in ett förslag 
till ett beslutsfattande organ om att utföra en viss politisk handling. Det är sätt att göra det 
representativa politiska systemet mer reaktivt. Det är en metod för att utveckla dialogen med 
medborgarna och syftar till att förbättra medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen. 
Ystadsförslaget ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och service. 

2. VILKA FÅR STÄLLA YSTADSFÖRSLAG? 
Kommunmedlemmar har möjlighet att lämna ett Ystadsförslag till Ystads kommun. Vem som är 
kommunmedlem regleras i kommunallagen. Den som lämnar in ett förslag behöver inte vara 
medborgare i Sverige. Det finns inte heller någon åldersbegränsning, vilket betyder att både barn 
och ungdomar kan lämna in förslag. 

I samband med att man lämnar in ett förslag samtycker man till att förslagsställarens namn 
publiceras på ystad.se. 

3. HUR LÄMNAR MAN ETT FÖRSLAG? 
Ett förslag kan lämnas såväl digitalt via ystad.se som analogt genom att skicka ett brev eller lämna 
in förslaget på Nya Rådhuset i Ystad. 

4. VILKA YSTADSFÖRSLAG KAN BEHANDLAS? 
För att ett Ystadsförslag ska komma i fråga för politisk behandling måste det vara lagligt och en 
fråga som kommunen förfogar över. Förslaget får inte handla om enskilda individer och inte 
innebära att någon kränks. Flera förslag får inte behandlas i en och samma skrivelse och förslaget 
får heller inte ha varit aktuellt under det senaste året. 

Ett förslag kan komma att behandlas som en synpunkt istället för ett Ystadsförslag om 
kansliavdelningen i samråd med ansvarig förvaltning bedömer det vara mer lämpligt. 

Ystads kommun bestämmer slutligen vad som ska behandlas som ett Ystadsförslag. 

5. HUR HANDLÄGGS YSTADSFÖRSLAGET? 
Om kansliavdelningen bedömer att ett Ystadsförslag kan hanteras inom ramen för det som anges 
i punkt fyra tas det upp för beslut på nästa möjliga sammanträde för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vid det sammanträdet beslutar arbetsutskottet om förslaget ska utredas vidare eller 
inte. I samband med att arbetsutskottet beslutar om förslaget ska ställas ska förslagsställaren ges 
tillfälle att närvara vid sammanträdet för att kortfattat presentera sitt förslag.  

Om förslaget ska utredas vidare tar ansvarig nämnd över ansvaret för handläggningen. 
Förslagsställaren får information om hur förslaget kommer att handläggas. 

Om ett Ystadsförslag tas upp till politisk i behandling i en nämnd ska nämnden fatta beslut om 
Ystadsförslaget inom fyra månader från den tidpunkt då kommunstyrelsens arbetsutskott 
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beslutade att frågan skulle utredas vidare. Om det finns särskilda skäl, som till exempel att 
förslaget måste beslutas av kommunfullmäktige eller av flera nämnder får tidsperioden om fyra 
månader överskridas. När nämnden har beslutat om förslaget ska genomföras eller inte ska 
förslagsställaren informeras.  

Ystadsförslagen ska redovisas till kommunfullmäktige en gång per år.
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