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Fullmäktiges riktlinjer för e-petitioner  

Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle XXXX-XX-XX  § X, att gälla fr.o.m. 

XXXX-XX-XX. 

Ändringar införda enligt beslut: 

Inga justeringar är beslutade.  

 

Om e-petitioner 

1 §  

En e-petition är ett initiativ från en individ eller en grupp individer som rör en 

fråga av allmänt intresse inom kommunens ansvarsområde.   

2 §  

En e-petition får ställas av en enskild individ eller en grupp som har ett in-

tresse i en fråga son kommunen ansvarar för. Förslaget ska röra en fråga av all-

mänt intresse och handla om något Gävle Kommun har ansvar för och befo-

genhet att besluta om.  

Förslaget får inte  

- innebära myndighetsutövning mot någon enskild eller främst beröra någon 

enskilds personliga förhållanden, 

- behandla samma fråga som har hanterats i en annat e-petition som publice-

rats under de senaste 6 månaderna,  

- innehålla flera olika frågor i samma förslag.  

Förslaget får inte heller innehålla kränkande språk eller epitet, utgöra diskri-

minering, hets mot folkgrupp eller på annat sätt innehålla uppgifter som enligt 

lag inte kan publiceras på internet.  

Om ett förslag ställs av en grupp av individer ska en vara gruppföreträdare. 

Den som lämnar en e-petition ska lämna sina kontaktuppgifter.   
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3 §  

Ett förslag som uppfyller bestämmelserna enligt ovan ska öppnas upp för röst-

ning på Gävle Kommuns hemsida. Ett förslag som inte uppfyller bestämmel-

serna ska avvisas. Förslagsställaren ska informeras om skälen till ett beslut att 

avvisa förslaget.  

Om det endast krävs en mindre justering av förslaget för att det ska kunna 

publiceras för röstning kan förslaget justeras i dialog med förslagsställaren.  

Om att rösta på en e-petition 

4 §  

Fysiska personer som har ett intresse i en fråga som rör Gävle Kommun får 

rösta på ett publicerat förslag. Den som röstar på ett förslag ska lämna sitt 

namn och sina kontaktuppgifter. Det är endast tillåtet att rösta på ett och 

samma förslag en gång.  

Kommentar 

Vem som helst som anser sig vara berörd av den fråga som lyfts upp kan rösta.   

Endast fysiska personer kan rösta, inte juridiska personer så som företag eller 

ideella organisationer.   

En e-petition kan röra känsliga ämnen där den som röstar kan ha befogade 

skäl att hålla sin röst hemlig. Det är i dagsläget inte möjligt, även om det skulle 

kunna vara önskvärt, att skydda identiteten på de som röstat på ett förslag. 

Den som överväger att rösta eller lämna in en e-petition bör därför informeras 

om att hans eller hennes namn och kontaktuppgifter blir offentliga och kan be-

gäras ut som en allmän handling. 1 

Politisk behandling av e-petitioner 

5 §  

Om en e-petition får mer än 50 röster under de 60 dagar som följer efter att 

förslaget har publicerats ska förslaget lämnas för beredning och beslut i den i 

den nämnd eller beslutande församling som är behörig att besluta i den fråga 

som förslaget rör. 

                                                             
1 En bakgrund kring avvägningar kring den enskildes integritet i samband med stödför-
klaringar finns i DS 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess s. 97-104 samt 
lagrådsremissen i samma ärende. I regeringens lagrådsremiss avvisas remissinstansers 
önskemål om att sekretessbelägga stödförklaringar i medborgarförslag och e-petitioner 
på kommunal nivå.  
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Kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen bestämmer fattar beslut om hur 

förslaget ska remitteras och vilken beslutande församling som ska fatta det 

slutgiltiga beslutet med anledning av förslaget.  

Beslutet får innebära att nämnden ska samråda eller inhämta synpunkter från 

en annan nämnd, ett kommunalt bolag eller ett rådgivande organ innan nämn-

den fattar beslut med anledning av förslaget. I övrigt bestämmer den nämnd 

som ansvarar för att hantera förslaget hur beredningen av förslaget sker.  

När nämnden beslutat med anledning av förslaget ska svaret samt ett proto-

kollsutdrag lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska anmäla såd-

ana beslut till kommunfullmäktige.   

Kommentar 

Dagens hantering av medborgarförslag i kommunallagen är reglerade i lag och 

innebär att alla förslag ska väckas av kommunfullmäktige. Fullmäktige beslu-

tar sedan att lämna dessa vidare för beredning. Det innebär att utredning och 

beredning först ett par veckor efter att förslaget lämnats in. Genom att låta 

kommunstyrelsen hantera frågan kan hanteringen snabbas upp något. 

Vilken nämnd som slutgiltigt ska besluta med anledning av förslaget styrs till 

stor del av bestämmelser i kommunallagen och hur fördelningen av ansvars-

områden ser ut i nämndernas reglementen.  

Om e-petitionen rör en fråga som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större ska alltid beslutet tas av kommunfullmäktige.  

6 § Beslut med anledning av en e-petition 

Ärenden som lämnats över till nämnden i form av en e-petition ska om möjligt 

beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från att förslaget lämnats 

för beredning av nämnden.  Nämnden ska fortlöpande anmäla de beslut som 

fattats med anledning av en e-petition till kommunfullmäktige. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa de e-petitioner som ännu inte av-

gjorts. Fullmäktige ska informeras om anledning till att ärendena inte har av-

gjorts och när beslut kan förväntas fattas. 

När en nämnd ska fatta beslut med anledning av förslaget bör förslagsställaren 

underrättas om vid vilket sammanträde förslaget kommer att behandlas.  

Nämnden får ge förslagsställaren möjlighet att presentera sitt förslag för 

nämnden innan nämnden beslutar med anledning av förslaget. Nämnden får 

även låta den som lämnat in en e-petition att delta i överläggningarna.  

När ett förslag tas upp för beslut i kommunfullmäktige ska förslagsställaren er-

bjudas möjlighet att presentera förslaget.  

Kommentar 
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Bestämmelsen innebär att förslagsställaren ska ges möjlighet att presentera 

sitt förslag när fullmäktige beslutar med anledning av förslaget.  

Om förslaget hanteras av en nämnd bestämmer varje nämnd om förslagsställa-

ren ska få delta i överläggningarna när förslaget behandlas. Det kan här note-

ras att kommunfullmäktige inte har befogenhet att besluta om utom hur vida 

någon utomstående ska ges möjlighet att närvara när en kommunal nämnd 

sammanträder då detta är en fråga exklusiv för nämnden.  

Om nämnden väljer att öppna upp för dialog med förslagsställaren kan det ske 

vid samma sammanträde som nämnden beslutar med anledning av förslaget 

eller vid en annan tidpunkt nämnder väljer, t ex vid ett tidigare sammanträde.  

Förslag som inte når tillräckligt antal röster 

7 §   

Om ett förslag inte når tillräckligt antal röster ska förslaget stängas för röst-

ning.  

Kommentar 

Avslutade förslag stängs för röstning efter 60 dagar. Om ett parti, en nämnd el-

ler en förtroendevald tycker att förslaget är bra kan förslaget lyftas upp på an-

nat sätt, t ex i en motion eller på annat sätt initieras för behandling.  Efter sex 

månader kan förslaget åter lyftas i form av en e-petition igen.  

Förslag som inte nått tillräckligt antal röster bör, trots att det inte går att rösta 

på förslagen, vara publicerade så att de medborgare som överväger att lämna 

in ett förslag kan kontrollera att det inte har hanterats ett snarlikt förslag un-

der de senaste sex månaderna.  


