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Dnr KS 2020/83

§ 119 Tillfällig hantering av e-förslag
Sammanfattning

Hösten år 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen bör
publicera allmänhetens förslag på kommunens hemsida och låta
allmänheten rösta på dessa. Förslagsställaren refererar till
Tyresöinitiativet i Tyresö kommun som ett exempel på liknande
arbetssätt och menar att processen blir mer transparant för
invånarna.
Med anledning av förslaget beslutade kommunstyrelsen 2019-0826 § 146 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över
hur detta kan genomföras samt lämplig reglering.
Metoden att publicera förslag från allmänheten på kommunens
hemsida och låta medborgarna rösta kallas för e-förslag eller epetition och har funnits tillgänglig i Haninge kommun sedan år
2012 (KF 2012-10-15 § 155).
Parallellt med e-förslag har Haninge även medborgarförslag. Ett
medborgarförslag får väckas av en person folkbokförd i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Kommunens nuvarande avtal för e-förslagsportal löper ut 2020-0930. Därför föreslås aktiva e-förslag som inkommit innan dess
ombildas till medborgarförslag. Detta påverkar inte
förslagsställaren utan dennes förslag kommer behandlas av aktuell
nämnd, oavsett antal röster. Efter avtalet löpt ut och innan nytt
systemavtal tecknats föreslås att medborgarförslag är den
tillgängliga metoden för medborgardialog.
Att permanent ha två parallella system bedömer förvaltningen som
ineffektivt och otydligt och föreslår att vad som i nuläget betecknas
som e-förslag senare döps om och får beteckningen
Haningeförslag.
För att förankra regler gällande Haningeförslag föreslås beslut om
dessa fattas i kommunfullmäktige i ett separat ärende under år
2020. Detta för att Haningeförslag ska kunna träda i kraft i början
av 2021.
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Underlag för beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-15 § 155
Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Nuvarande systemlösning för e-förslag avvecklas från och med
2020-09-30.
2. E-förslag som inkommit före 2020-09-30 ombildas till
medborgarförslag och hanteras enligt ordinarie rutin för
medborgarförslag.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande från Vänsterpartiet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med förslaget. Därefter finner ordföranden att fullmäktige medger
att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Nuvarande systemlösning för e-förslag avvecklas från och med
2020-09-30.
2. E-förslag som inkommit före 2020-09-30 ombildas till
medborgarförslag och hanteras enligt ordinarie rutin för
medborgarförslag.
3. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
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