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FÖRSLAG  
 

Ärende 7: System för e-förslag ersätter 
medborgarförslag (KF) 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
 ”Riktlinjer för Huddingeförslag” enligt bilaga till kommunstyrelsens 

förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 mars 2018, fastställs för att 
gälla från och med införandet av system för e-förslag, med följande 
ändringar: 

 
a) Under rubriken ”Hantering av förslagen” ändras första stycket till 

följande: 
 
”Förslag som har fått minst 100 underskrifter lämnas över till ansvarig 
nämnd för ställningstagande eller beslut. Förslag som är av 
kommunövergripande karaktär beslutas av kommunstyrelsen.” 

 
b) Under rubriken ”Hantering av förslagen” stryks hela tredje stycket. 

 

 I övrigt i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
Sedan 2005 har Huddinges invånare kunnat lämna in förslag till 
kommunfullmäktige. Dessa medborgarförslag har sedan tagits upp för beslut. 
Det har varit en bra kanal för de invånare som inte velat kanalisera sitt 
samhälleliga engagemang och sina idéer genom den representativa demokratin 
och kommunens politiska partier. Nu är det dags för ett nytt steg i den 
möjligheten. I takt med att samhället går utvecklas växer nya sätt att ge 
invånarna goda förutsättningar att göra sin röst hörd på. Digitaliseringen är en 



viktig bärare av att detta. Systemet med e-förslag är redan väl beprövat i flera av 
Sveriges kommuner och kan bidra till att förenkla för många att lämna in sina 
idéer för kommunens utveckling. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det finns personer i Huddinge som inte är 
digitala. Det kan till exempel handla om äldre eller personer med 
funktionsvariationer. Det är betydelsefullt att även de ges goda möjligheter att 
lämna e-förslag, exempelvis genom stöd från kommunens servicecenter. Vi 
välkomnar att vårt förslag i demokratiberedningen som fokuserar på just det 
tagits väl emot och att förslaget på riktlinjer nu tar fasta på detta. 
 
En annan viktig aspekt i systemet med e-förslag är att det är politiker som ska 
avgöra om förslag ska tas upp och i vilket politiskt organ beslut om förslagen ska 
fattas. För att det ska vara möjligt är det avgörande att riktlinjerna för e-förslag 
är tydliga i detta avseende. Det handlar i grunden om att det är politiker som är 
högst ansvariga och då är det inte rimligt att de också fattar beslut i frågor som 
rör e-förslag. 
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