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Avslagsyrkande   beträffande   införande   av   e-förslag   i   Nynäshamns   kommun  

 
Bakgrund  
E-förslag   innebär   att   en   medborgare   lämnar   ett   förslag   via   en   e-tjänst   kopplad   till   vår   kommuns  
webbplats.   Andra   medborgare   kan   därefter   gå   in   på   e-tjänsten   och   rösta   på   de   förslag   de   vill   stödja.   Får  
förslaget   tillräckligt   många   röster   kommer   ärendet   att   behandlas   politiskt.   De   förslag   som   inte   får  
tillräckligt   många   röster   avslås.  
 
På   detta   sätt   får   medborgarna   en   möjlig   direktlänk   in   i   den   politiska   processen   där   de   kan   lyfta   frågor  
som   är   viktiga   för   dem   snarare   än   att   invänta   att   de   förtroendevalda   väljer   att   lyfta   fram   det.   
 
Skillnad   mellan   e-förslag   och   medborgarförslag  
Det   är   frivilligt   för   vår   kommun   att   införa   medborgarförslag.   Om   ett   sådant   beslut   är   fattat   ska  
medborgarförslag   alltid   behandlas   i   enlighet   med   bestämmelserna   i   kommunallagen.  
Formerna   för   medborgarförslag   är   reglerat   i   kommunallagens   8:e   kapitel.   Medborgarförslag   ska   väckas   i  
fullmäktige,   som   sedan   kan   delegera   beslutanderätten   till   en   nämnd.   Förslagsställaren   ska   vara  
folkbokförd   i   vår   kommun   och   förslaget   ska   lämnas   in   på   papper   och   vara   egenhändigt   underskrivet.  
 
Formen   för   e-förslag   är   dock   inte   reglerat   i   lag.   Det   är   därför   helt   upp   till   vår   kommun   att   besluta   om  
handläggningsprocess   och   villkor.  
 
Budget   -   en   förutsättning   för   att   genomföra   e-förslag   och   medborgarförslag  
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   ser   finansieringen   som   det   största   problemet,   oavsett   om   det  
gäller   e-förslag   eller   medborgarförslag.   Hittills   har   det   inte   funnits   några   pengar   avsatta   i   budgeten   för   att  
realisera   förslagen.   Nästan   alla   medborgarförslag   hittills   har   blivit   avslagna   alternativt   besvarade,   men  
inte   bifallna,   beroende   på   att   det   inte   finns   någon   finansiering   för   att   genomföra   dem.   
 
Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   motionerade   redan   2007   om   att   avsätta   medel   i   budgeten   för  
utredning   och   genomförande   av   medborgarförslag.   Kommunfullmäktige   avslog   tyvärr   motionen  1

2008-11-05.   Det   är   få   medborgarförslag   som   inte   kostar   pengar   och   om   det   inte   finns   någon   budget,   så  
är   det   inte   många   förslag   som   har   en   chans   att   genomföras.   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   har  
därför   avsatt   pengar   i   vår   budget   för   medborgarförslag,   men   eftersom   vi   hittills   inte   har   fått   igenom   vår  
budget,   så   finns   det   ingen   finansiering   för   att   genomföra   medborgarförslag.   
 
   

1   https://sorundanet.se/2007-10-10.html  
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Som   e-förslaget   är   utformat,   ser   vi   stora   problem   med   att   de,   som   inte   har   tillgång   till   internet,   får   svårt   att  
göra   sin   röst   hörd   och   rösta   på   de   förslag   de   tycker   är   bra   respektive   lägga   egna   förslag.   Kontaktcenter,  
som   föreslås   hjälpa   till   med   detta,   finns   bara   i   tätorten   och   i   Ösmo.   Sorunda   saknar   helt   kontaktcenter  
och   öppettiderna   och   tillgängligheten   i   Ösmo   är   starkt   begränsade.   Det   blir   inte   likvärdiga   villkor   i   hela  
kommunen   och   i   alla   åldersgrupper.   
 
Vi   anser   också   att   det   är   medlemmar   i   vår   kommun   som   ska   kunna   framföra   förslag   och   rösta,   dvs.  
invånarna   och   fastighetsägarna   i   vår   kommun.   Beträffande   e-förslag   föreslås   att   alla,   som   inte   är  
folkbokförda   i   vår   kommun,   dvs.   inte   är   medlemmar   i   vår   kommun,   ska   kunna   rösta.   Eftersom   det   är  
skattemedel,   som   måste   tas   för   att   genomföra   förslag,   tycker   vi   att   det   är   märkligt   att   invånare   från   andra  
kommuner   ska   kunna   påverka   vad   som   ska   genomföras   i   vår   kommun   utan   att   betala   för   det.  
 
 
Yrkande  

 
1. Med   hänvisning   till   ovanstående   yrkar   vi   avslag   på   införande   av   e-förslag   i   Nynäshamns   kommun  

 
2. I   stället   för   att   antal   röster   ska   avgöra   vilka   e-förslag   som   ska   gå   vidare,   anser   vi   att   vår   kommun  

ska   kunna   hjälpa   till   och   vara   ett   stöd   för   dem   som   vill   skriva   medborgarförslag,   så   att   förslagen  
rör   en   fråga   där   kommunen   har   beslutanderätt   och   att   medborgarförslagen   utformas   på   ett  
formellt   korrekt   sätt.    
 
 

 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 
Lena   Dafgård  
Ledamot   i   kommunstyrelsen,   
i   barn-   och   utbildningsnämnden  
samt   i   kommunfullmäktige  
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