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E-förslag är tänkt att fungera som ett komplement till övriga möjligheter att
lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Förslagen ger genom sin utfomning de förtroendevalda ökad kunskap om och
förståelse för vad som engagerar allmänheten.

E-förslag ska vara förslag till en ny arbetsuppgift, tjänst, förändring i befintlig
verksamhet eller liknande som förslagsställaren tycker att de förtroendevalda ska
införa.

För att kunna lämna in ett e-förslag måste man vara folkbokförd i Gnesta
kommun. Kontroll genomförs automatiskt vid registrering/inlämning av
kontaktuppgifter.

Det finns inte någon åldersbegränsning vilket betyder att till exempel barn och
ungdomar också kan skicka in och/eller stödja ett förslag om de har de tekniska
förutsättningar som krävs.

E-förslag skickas in via kommunens hemsida genom inloggning med e-
legitimation

t
D m st fö slagsst llare isa egit m t o fö h n läggare

Varje nytt e-förslag granskas innan publicering för att säkerställa att det inte
bryter mot någon lag samt att det berör kommunens verksamhet.

Eftersom kommunen är ansvarig för det som publiceras på kommunens
hemsida kommer e-förslag som på något vis bryter mot lag eller kommunens
övriga styrdokument inte att publiceras. Förslagsställaren informeras då av
tjänsteperson och eventuella åtgärder vidtas.

Om ett e-förslag innehåller någon av nedanstående punkter i övrigt så kan det
efter gransknng också leda till att e-förslaget inte publiceras:

- Rör enskilda personer.

- Kan härledas till enskilda personer eller är kränkande eller oseriösa.
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- Diskriminering med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

- Innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet

E-förslag som inte berör den kommunala verksamheten hänvisas om möjligt
vidare till berörd organisation och förslagsställaren informeras.

Vid granskningen, kan det förekomma att ärendets rubricering ändras för att
förslagsställaren ska få bästa möjliga service samtidigt som rättssäkerheten
tryggas.

Ett e-förslag ska beröra ett ämne som inte redan berörs av ett annat publicerat
förslag. Detta gäller till och med ett (1) år efter att förslag avslutats.

Efter granskning publiceras godkända e-förslag på kommunens webbplats.

Förslaglämnarens namn publiceras i anslutning till det lämnade förslaget.

Ett e-förslag ligger sedan tillgänglig för stöd eller kommentarer på hemsidan
under trettio (30) dagar.

Under den tiden ett e-förslag är aktivt kan den som bor i Gnesta kommun gå in
och stödja och kommentera det. Det krävs att man nyttjar e-legitimation för att
stödja eller kommentera.

Om fler än femtio (50) personer stödjer ett e-förslag skickas e-förslaget till
berörd nämnds presidium. Kanslichef avgör till vilken nämnd ett e-förslag ska
skickas. Presidiet avgör r lag a y t s n m d n o ä e d .
Nämnden som får ansvar för förslaget ska återkoppla till förslagsställaren efter
aktuellt presidiesammanträde.

E-förslag som har samlat in färre än femtio (50) underskrifter avslutas utan
åtgärd och tas bort från möjligheten att rösta.

När perioden för insamling av underskrifter är slut ligger förslaget kvar under
arkiverade förslag på hemsidan under ett (1) år, det vill säga samma period som
förslaget inte kan ställas igen. Därefter gallras förslagen.

Uppdateringar beslutas av kommunstyrelsen.


