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Införa e-förslag i Arboga kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att införa en 

digital tjänst för e-förslag för kommunens medborgare som 

ersätter dagens blankettbaserade medborgarförslag. 

2. Förtroendemannarådet, en representant per parti i 

kommunfullmäktige, får i uppdrag att ta fram förslag till 

regler för implementering av e-förslag. 

3. Kommunfullmäktiges arbetsordning, reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder samt kommun-

styrelsens delegationsordning revideras i enlighet med före-

gående beslutspunkt och överlämnas till kommunfullmäktige 

respektive kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 

Invånarna i Arboga kommun har idag möjlighet att lämna 

medborgarförslag enligt de premisser som regleras i kommunal-

lagen. Det är enligt kommunallagen frivilligt för ett kommun-

fullmäktige att besluta om medborgarförslag ska vara tillåtet eller 

inte. Detta regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i vissa 

fall även i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen och 

delegationsordningar. 

Om man väljer att inte tillåta medborgarförslag i en kommun står det 

självklart fritt att själva skapa en likvärdig eller bättre tjänst där 

medborgarna kan lämna förslag, ha omröstningar och på olika sätt 

engagera sig i frågor och ärenden, utan att behöva följa de exakta 

förutsättningarna som kommunallagen beskriver hur medborgar-

förslag måste hanteras. På detta sätt kan man skapa en modern, 

tillgänglig och demokratifrämjande tjänst som idag oftast går under 

namnet e förslag. 69 av landets kommuner har infört e-förslag, alla 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kansli 
Carl Björnberg, utredningssekreterare 
carl.bjornberg@arboga.se 

 

Kommunstyrelsen 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) 
Datum Diarienummer 

2022-11-28 KS 313/2022-00 
Revideringsdatum  

  
 

 

med sin egen implementation och uppsättning regler för hur dessa 

hanteras. 

I Sveriges andra demokratiutredning, från 2016, rekommenderades 

kommunerna att införa e-förslag, då kallad folkmotion. 

Syftet med e-förslag är att både förtroendevalda och medborgare ska 

känna ett mervärde jämfört med dagens medborgarförslag. 

För medborgarna blir fördelarna att det blir mer tillgängligt att 

lämna ett förslag än tidigare, de kan följa intresset för förslaget och se 

hur det närmar sig signaturtröskeln, engagera andra genom att 

marknadsföra sitt förslag på sociala medier etc. Även andras förslag 

syns och går att rösta på. Känslan av delaktighet och möjligheten att 

påverka ökar.  

Förtroendevalda kan följa och se vilka frågor som engagerar 

medborgarna, till skillnad från ett medborgarförslag som oftast 

endast är undertecknat av en person. 

Den exakta hanteringen av e-förslag föreslås regleras i 

kommunfullmäktiges arbetsordning, precis som att hanteringen av 

medborgarförslag regleras där idag. Diverse aspekter, så som 

kvalifikationsregler, behörighet och autentisering, signaturtröskel, 

tidsram, omröstningsförfarande med mera behöver framgå där. 

Förslag på hanteringen är framtagen och baserad på en 

forskningsstudie gjord på Umeå universitet, samtal med 

leverantörer, jämförelser med andra kommuners lösningar samt att 

ärendet har presenterats och diskuterats på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beredning. 

Ärendebeskrivning 

Införande av e-förslag i Arboga kommunen som en modern, 

tillgänglig och demokratifrämjande tjänst som ersätter dagens 

medborgarförslag.  

Syftet med e-förslag är att både förtroendevalda och medborgare ska 

känna ett mervärde jämfört med den traditionella hanteringen av 

medborgarförslag. 
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