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Dnr KS 2018/396

§ 146 Svar på medborgarförslag: Medborgarförslag
borde publiceras på webben och att
allmänheten får rösta och kommentera
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att
medborgarförslag publiceras på webben. Vidare föreslås att
allmänheten även kan få möjlighet att rösta och kommentera
medborgarförslag, i likhet med Tyresöinitiativet i Tyresö kommun.
Förslagsställaren tror att detta kan uppmuntra fler att inkomma med
medborgarförslag samt öka transparensen och ge kommunens
politiker möjlighet att se hur vissa förslag ”trendar” hos invånarna.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i medborgarförslaget,
vilket skulle innebära att medborgarförslag publiceras på
kommunens hemsida och att ett visst antal medborgare behöver
stötta ett förslag för att det därefter ska behandlas politiskt. I Tyresö
kommun krävs stöd från minst 50 personer för en politisk
beredning av ett medborgarförslag.
I dagsläget krävs inget särskilt format för att lämna ett
medborgarförslag i Haninge kommun, dock finns ett webbformulär
för medborgarförslag på kommunens hemsida. Det krävs, till
skillnad från många andra kommuner, inte stöd från fler personer
för att ett medborgarförslag ska beredas politiskt. Detta medför en
omfattande hantering av medborgarförslag. Hittills under 2019 har
kommunens nämnder samt styrelsen behandlat drygt 70
medborgarförslag, vilka har avslagits eller har ansetts besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att införa en hantering av medborgarförslag på
kommunens hemsida i enlighet med förslagsställarens intentioner.
En översyn av möjligt systemstöd samt hur en reviderad hantering
av medborgarförslag överensstämmer med andra möjligheter till
medborgarinflytande, som e-förslag och synpunktshantering, bör
genomföras. För att slutföra uppdraget behöver vidare relevanta
styrdokument tas fram, bland annat för att reglera hur många
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ytterligare personer som behöver stötta ett medborgarförslag för att
det ska beredas politiskt samt hur denna beredning ska ske.
Uppdraget föreslås återrapporteras till kommunstyrelsen under år
2020.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur
medborgarförslag kan publiceras på kommunens hemsida samt
därför lämplig reglering. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen under år 2020.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Samuel Skånberg (V) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
(bilaga), vilket kommunstyrelsen medger.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens, och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur
medborgarförslag kan publiceras på kommunens hemsida samt
därför lämplig reglering. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen under år 2020.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
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För kännedom: Samtliga nämnder, förslagsställaren
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