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Lämna ett e-förslag 
Alla som är folkbokförda i Bromölla kommun kan lämna in ett e-förslag. Det finns ingen 
åldersgräns. Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har 
möjlighet att besluta om.  
Ett e-förslag lämnas in via Bromölla kommuns webbplats och ska ha en rubrik och en 
beskrivning. Rubrik och beskrivning ska ge tydlig information om e-förslaget. 
Förslagslämnaren ska använda god ton och respektfullt språk fritt från opassande, stötande 
eller kränkande innehåll.  
För den som vill, men inte har möjlighet att lämna in e-förslag digitalt, kan förslag lämnas 
in skriftligt till Bromölla kommun. Förslaget kommer sedan att publiceras via kommunens 
webbplats av en tjänsteperson.   

Granskning  
Ett inlämnat e-förslag ska granskas av en tjänsteperson innan det publiceras. Granskningen 
säkerställer att förslaget rör kommunens verksamhet och inte bryter mot någon lag eller 
kommunens regler. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Om ett e-förslag 
innehåller någon av nedanstående punkter publiceras det inte:  

• Kan härledas till, eller rör, enskilda personer/ärenden. 

• Är kränkande, oseriöst eller diskriminerande. 

• Innebär marknadsföring av produkt eller likande kommersiell verksamhet.  
Ett e-förslag publiceras inte heller om det berör ett ämne som varit aktuellt i ett annat 
publicerat e-förslag under de senaste 12 månaderna.  
De personer som lämnar e-förslag som inte klarar granskningen blir kontaktade och får 
information om varför e-förslaget inte har godkänts.  

Publicering 
Ett godkänt e-förslag ska publiceras av en tjänsteperson inom fem arbetsdagar via 
Bromölla kommuns webbplats. Där finns det publicerat i 90 dagar så att andra kan ta del 
av e-förslaget. Under samma period kan kommunmedborgare stödja e-förslaget genom att 
rösta på det.   



 
 

 

Rösta på ett e-förslag 
Under de 90 dagar som ett e-förslag är aktivt kan alla som är folkbokförda i Bromölla 
kommun rösta på e-förslaget. För att kunna rösta på ett e-förslag krävs inloggning med 
BankID. Kommunmedborgare kan bara rösta på varje e-förslag en gång.  
Det krävs 50 röster för att ett e-förslag ska gå vidare och behandlas politiskt.  
De e-förslag som uppnår 50 röster eller fler under 90-dagarsperioden bereds av en 
tjänsteperson och lämnas vidare till den politiska instans som ansvarar för ärendet.  
Ett e-förslag som fått färre än 50 röster avslutas.  

Återkoppling 
Personer vars e-förslag fått färre än 50 röster får återkoppling med motivering. 
Personer vars e-förslag fått 50 röster eller fler får återkoppling med motivering och 
kontaktas även av en tjänsteperson med information om vilken politisk instans som 
inledningsvis kommer behandla ärendet.  
Samtliga e-förslag som når 50 röster eller fler behandlas slutligen i kommunfullmäktige 
som alltid är öppet för allmänheten. Förslagslämnaren och andra intresserade har där 
möjlighet att följa den politiska debatten och vara med när beslut fattas.  
Förslagslämnaren får slutligen också ett personligt besked om det protokollförda beslut 
som fattats.  

Arkivering 
När perioden för insamling av röster är slut arkiveras e-förslaget. Ett e-förslag som 
publicerats finns att ta del av via kommunens webbplats under två år.  

Uppföljning 
Alla publicerade e-förslag redovisas halvårsvis till kommunfullmäktige.  
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