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§ 26

Motion- Medborgarförslag- demokratisk
rättighet

Beslut
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvaradmed hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet inkom 12 maj 2021 med motionenMedborgarförslag - demokratisk
rättighet!. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och skickades till
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen handlar om systemet med e-förslag som innebär att personer folkbokförda i
Gnesta kommun kan lämna förslag via en e-tjänst. Efter granskning, publiceras
förslagen på kommunens hemsida, varpå personer som är folkbokförda i kommunen
kan gå in i e-tjänsten och ge förslaget stöd.

I motionen lämnas tre förslag:

 Förslag ska kunna skickasmed brev till Servicecenter.

 Inskickade förslag ska synliggöras på annat sätt än bara på kommunens
hemsida.

 Man ska på ett enklare sätt ska kunna rösta på inlämnade förslag.

Möjligheten att lämna in och rösta på e-förslag har funnits sedan 2019. Hanteringen av
e-förslagen sker utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för e-förslag.
Enligt gällande policy krävs e-legitimation för att lämna in förslag i e-tjänsten, och för
att gå in i tjänsten och ge ett förslag stöd. Det är även möjligt att lämna in förslag vid
besök på Servicecenter, mot uppvisande av legitimation.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra
förslagen i motionen utan en revidering av policyn för e-förslag. Förvaltningen har
under den period som e-förslag funnits, kunnat se att det finns utvecklingsmöjligheter
inom olika delar av processen kring e-förslag. Mot bakgrund av detta, föreslår
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förvaltningen att det genomförs en översyn av policyn och hanteringen av e-förslag
generellt.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-04-04, § 41

2. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

3. Motionen

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvaradmed hänvisning till uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) lämnar tilläggsförslag med lydelsen "att återkopplingen på översynen
återrapporteras senast 31 december 2022". Håkan Ekstrand (C) bifaller Lena Staafs
(V) tilläggsförslag.

Linda Lundin (S), Johan Rocklind (S) , Anna Ekström (M) föreslår avslag på Lena
Staaf (V) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan beslut enligt det framskrivna förslaget
eller enligt Lena Staafs (V) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden går igenom tänkt
omröstningsordning.

Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar Ja. Den som röstar för Lena Staaf
(V) tilläggsförslag röstar Nej.

Omröstningen utföll med 15 Ja-röster och 12 Nej-röster. Kommunfullmäktige har
beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen


