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§119 Tillfällig hantering av e-förslag
Vänsterpartiet har inget att invända mot förslaget om att slopa e-förslag eftersom det redan idag
är enkelt att lägga medborgarförslag digitalt. Däremot så pågår en diskussion om hur man kan
ersätta medborgarförslag med “Haningeförslag” och där har vi en rad synpunkter.
Grunden i ett Haningeförslag är att man ska kunna skicka in ett förslag digitalt och så ska andra
kunna rösta på förslaget. Om förslaget har kommit upp i ett visst antal röster efter en viss tid så
går Haningeförslaget vidare till att behandlas i en nämnd.
Skälet som anges är att det skickas in många undermåliga medborgarförslag där en stor del är
mer i form av en synpunkt än ett konkret förslag. Man anger också att det kostar mycket med
hanteringen av medborgarförslag eftersom de måste göras på ett speciellt sätt enligt
kommunallagen.
Vänsterpartiet anser att det är positivt om vi kan minska kostnaden för hanteringen av förslag
från allmänheten och vi tror att digitalisering kan göra att dialogen med invånarna fördjupas.
Men vi vill inte att det ska bli svårare att lägga förslag. Vi ställer oss också frågande till själva
röstandet på ett förslag. Röstantalet kommer sannolikt inte att vara representativt för vad
invånare tänker om frågan. Och vissa grupper kommer vara svårare att få engagerade i att
rösta på förslag. Om röstning på förslag ska genomföras ändå så bör den nivån vara låg så att
det ska vara förhållandevis lätt att kunna samla stöd för sin idé så att den tas upp till beslut.
Eftersom e-förslag i dagsläget används av appen SpeakApp, som tagits fram av Haninge
ungdomsråd, Rädda barnen och Rädda Barnens ungdomsförbund, så bör en lösning hittas så
att appen kan fortsätta fungera. Haninge ungdomsråd bör också inkluderas i arbetet kring det
kommande “Haningeförslaget”.
Vi anser också att det behövs extra insatser för att teknikovana får stöd. Så att de t.ex. Kan få
hjälp att lägga upp förslag själva eller att personal på kommunen kan göra det åt dem. Vidare så
anser vi att det är bra om man kan samla in stöd via en lista på namnunderskrifter. I annat fall

riskerar det här förslaget att drabba exempelvis äldre. Därför bör pensionärsorganisationerna
inkluderas i arbetet kring det kommande “Haningeförslaget”.
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