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§ 199
Svar på motion - Inför E-petitioner i Eskilstuna
(KSKF/2017:394)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) föreslår i en motion att komunfullmäktige ska besluta om att se
över en implementering av systemet med e-petitioner eller liknande system i
Eskilstuna kommun. Bakgrunden är att systemet med medborgarförslag kommer
att upphöra.
Vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 199, beslutade kommunfullmäktige att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
I Årsplan för 2018, antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14-15
juni 2017, § 179, behandlas frågan om invånar- och medborgardialog. Här framgår
dels att medborgarförslagen ska avskaffas, samt dels att möjligheten att ersätta
medborgarförslagen med e-petitioner ska utredas.
Eftersom kommunfullmäktige i och med Årsplan för 2018 redan har beslutat i
enlighet med motionärens förslag, föreslår kommunledningskontoret att motionen
ska förklaras besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets
förslag innebärande att motionen förklaras besvarad.
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Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag att motionen förklaras besvarad.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Svar på motion - Inför e-petitioner i Eskilstuna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) föreslår i en motion att komunfullmäktige ska besluta se över en
implementering av systemet med e-petitioner eller liknande system i Eskilstuna
kommun. Bakgrunden är att systemet med medborgarförslag kommer att upphöra.
Vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 199, beslutade kommunfullmäktige att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
I Årsplan för 2018, antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14-15
juni 2017, § 179, behandlas frågan om invånar- och medborgardialog. Här framgår
dels att medborgarförslagen ska avskaffas, samt dels att möjligheten att ersätta
medborgarförslagen med e-petitioner ska utredas.
Eftersom kommunfullmäktige i och med Årsplan för 2018 redan har beslutat i
enlighet med motionärens förslag, föreslår kommunledningskontoret att motionen
ska förklaras besvarad.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör
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Motionären, för kännedom
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§ 199
Motion- Inför E-petitioner i Eskilstuna
(KSKF/2017:394)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 12 juni 2017 lämnat in en motion – Inför E-petitioner i
Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att se över en implementering av systemet
med E-petitioner eller liknande system i Eskilstuna kommun.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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