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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall

Motion om möjlighet att införa ett system för e-förslag
Miljöpartiet önskar göra det lättare för medborgarna i Sundsvall att mellan valen föra fram egna ideer
och förslag. Ett möjlighet som allt fler kommuner anammar, är att införa ett e-förslag system. E-förslag
ger medborgare en enkeloch lättförståelig metod för att engagera sig i kommunens utveckling och på så
sätt få en förståelse för de demokratiska processerna. Dagens förslagsmöjlighet "Synpunkt Sundsvall"
kan lämpligen utvecklas vidare från att vara envägs (eller fråga/svar) till att bli en demokratiplattform.
Det ger alla, vuxna och även barn (d.v.s, ingen åldersgräns), möjligheten att lyfta konkreta förslag. Ett
möjlighet att direkt engagera sig under hela mandatperioden. Det är möjligt genom e-förslag att både
lämna, stödja och följa andras olika förslag och se dess resultat. Det är också möjligt att göra så att att eförslag som får stort stöd av Sundsvallsborna lyfts in i den politiska processen. Ett e-förslag ska kunna
handla om alla frågor inom kommunens kompetens.
E-förslag eller e-petition är något som införts på flera håll i landet Lex. Malmö, Uddevalla, Haparanda,
Värmdö, Haninge. Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i region Västmanland och landstinget i Södermanland.
Läs gärna SKL:s skrift, "E-förslag Steg för steg", https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/e-forslag-steg-forsteg.html
Genom att göra det lättare att föra fram egna ideer och förslag är det möj ligt att få fler människor
delaktiga i utvecklingen av Sundsvalls kommun. Förhoppningsvis kan det också leda till förbättringar i
verksamheten och ökad kvalitet genom att medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige

beslutar:

- Att undersöka hur ett system för E-förslag skulle kunna implementeras
alternativt
- Att införa ett system för E-förslag i kommunen.

Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

i kommunen.

