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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-10-10 

Justerandes sign. 

Au§ 165 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande, medborgarförslag rörande e-tjänst för inlämnande 
av medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom den 28 april 2016 med medborgarförslaget angående inlämnande 
av medborgarförslag via e-tjänst. 

I medborgarförslaget framförs ett önskemål om möjligheten till att lämna in medborgarförslag 
via en e-tjänst på hemsidan eller alternativt via mail vilket hon tror kommer öka intresset för 
att lämna in just medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2016 § 94 att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit med 
förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg 
föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt kanslichef 
Anders Andersson upprätta ene-blankett för medborgarförslag vilken skall läggas 
ut på kommunens webbplats. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Yttrande över medborgarförslaget iör ett upprättande av inlämnande av 
medborgarförslag via e-tjänst 

Inledning 
Veronica Andersson inkom den 28 april 2016 med medborgarförslaget angående 
inlämnande av medborgarförslag via e-tjänst. 

I medborgarförslaget framförs ett önskemål om möjligheten till att lämna in 
medborgarförslag via ene-tjänst på hemsidan eller alternativt via mail vilket hon tror 
kommer öka intresset för att lämna in just medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2016 § 94 att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige§ 44 har alla folkbokförda i Ljusnarsberg rätt 
till att lämna in medborgarförslag via post. Förslaget ska innehålla namn och adress på 
förslagsställaren eller förslagsställarna och vara undertecknat. Det ska skickas till 
Ljusnarsbergs kommun, kansliavdelningen alternativt kan medborgarförslag lämnas till 
kommunkontoret eller vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunerna Degerfors och Hällefors i Örebro län tar likt Ljusnarsberg, emot 
medborgarförslag via de ovannämnda metoderna. Dessa kommuner har dessutom valt ha 
ene-blankett vilket möjliggör att det går att skriva medborgarförslaget i en mall på 
kommunens hemsida. Dock måste medborgarförslaget ha en namnteckning varav det blir 
nödvändigt att skriva ut den ifyllda e-blanketten. 

Kumla kommun ger sina medborgare ett liknande alternativ men kräver att medborgaren 
loggar in på kommunens e-tjänst med sin e-legitimation (t.ex.BankID, Mobilt BankID). 
Här behöver medborgaren inte skriva ut sin blankett utan kan skicka medborgarförslaget 
direkt till kommunen. 



Medborgarförslagets intentioner är lovvärda. Utifrån att samtliga kommuninvånare inte har 
internet och/eller e-legitimation samt kommunens i dagsläget begränsade administrativa 
resurser, förefaller samma modell som Degerfors och Hällefors tillämpar vara lämpligast 
för Ljusnarsberg. I de fall medborgarförslag inkommer genom upprättade-blankett via 
e-post till kommunen och därmed salmar namnteckning, finns möjlighet att genom 
telefonsamtal bekräfta att förslagsställaren är den som anges i medborgarförslaget. 

Förslag 
Undertecknade föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta uppdra åt 
kanslichef Anders Andersson upprätta ene-blankett för medborgarförslag vilken skall 
läggas ut på kommunens webbplats. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Anders Andersson 
Kanslichef 

Christoffer Solberg 
Praktikant/ studerande 
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Datum 

Namn 

Adress 

Telefon 

E-postadress 

Förslag (kort presentation av förslaget) 

Medborgarförslag 
Skickas till: Ljusnarsbergs kommun 

Kansliavdelningen 
714 80 Kopparberg 

Motivering (En mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera varför du anser att förslaget 
skall genomföras och hur det skulle kunna göras. Använd fler papper om du behöver.) 

Jag godkänner att Ljusnarsbergs kommun behandlar de personuppgifter jag lämnat in. Jag godkänner även att mitt 
ärende publiceras på kommunens webbplats. Jag har läst och godkänt att mina personuppgifter behandlas i 
enlighet med dataskyddsförordningen 

Underskrift 



Medborgarförslag 

veronica@akr.se 

Förslag gällande e-tjänst för att lämna in medborgarförslag 

Jag skulle önska att det i denna kommun likt i andra kommuner vore möjligt att lämna 

medborgarförslag genom ene-tjänst på kommunens hemsida eller i alla fall via mail. Detta tror jag 

skulle öka intresset hos invånarna att lämna in just medborgarförslag, 

Veronica Andersson 

Kopparberg den 28 april 2016 




