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Medborgarförslag om att öka 
medborgarinflytandet genom att införa en mobil 
röstningsapp 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa en mobil röstningsapp. 
  
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att öka medborgarinflytandet genom 
en mobil röstningsapp. 
 
Enligt förslagsställaren kan en sådan app användas för att öka medborgar-
inflytandet i vissa frågeställningar och på så sätt öka den demokratiska 
processen. Detta skulle ske genom rådgivande omröstningar i större frågor. 

Yttrande  
Den svenska demokratin förverkligas genom så kallad representativ demokrati 
som innebär att folket styr genom val av partier och företrädare med rätt att 
fatta beslut. Styrelsesättet kännetecknas av regelbundna och återkommande val 
mellan konkurrerande representanter.  
 
Kommunfullmäktige i Kalmar är den högsta, enda direktvalda och helt 
representativa församlingen vilket gör att det finns ett tydligt samband mellan 
invånarna och fullmäktigeledamöterna. Som invånare i Kalmar finns en rad 
olika möjlighet att vara med och påverka, exempelvis genom medborgarförslag 
eller att använda funktionen Tyck till på kommunens hemsida. Kommunal-
lagen ger även möjlighet för fullmäktige att som ett led i beredningen av ett 
ärende inhämta synpunkter från medlemmar i kommunen. Exempelvis genom 
en folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. I de 
fall kommunen framöver vill genomföra undersökningar kommer kommunens 
nya hemsida ge bra möjlighet för sådana undersökningar. Då hemsidan 
kommer att vara helt mobilanpassad blir det enkelt att använda telefoner eller 
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läsplattor och det kommer inte att behövas en särskild app för detta. På sikt 
undersöks även möjligheten att elektroniskt lämna medborgarförslag, även det 
kommer ske via den mobilanpassade hemsidan i så fall och inte genom en 
särkskild app.  
 
Att konsekvent i ”större” ärenden låta medlemmarna vara med och rösta skulle 
kunna vara ett sätt att öka inflytandet i kommunala frågor. Det är även viktigt 
att fullmäktigeuppdraget inte urholkas för de ledamöter som väljer att ta på sig 
ett demokratiskt uppdrag. Kommunfullmäktige är direktvalda av alla 
kommunens röstberättigade, deras uppdrag är fatta beslut och det ingår att 
lyssna på och inhämta synpunkter från sina väljare. Sen hur det sker är inte 
reglerat. I vårt demokratiska styrelseskick ligger också att om invånarna inte är 
nöjda med de beslut som fattas så finns möjlighet att vid nästa val rösta på ett 
annat alternativ.  
 
Det sker en ständig dialog med kommuninvånarna i flera olika frågor. Nu 
senast när det gäller placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning. I 
samband med framtagandet av en ny översiktsplan besöktes en rad olika 
platser i kommunen och mängder av människor fick möjlighet att lämna 
synpunkter. När detaljplanen för Ölandshamnen skulle beslutas anordnades ett 
40-tal olika möten och särskilda informationsutställningar genomfördes.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att inte införa en 
mobil röstningsapp.  
 
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
 
 
 
Bilaga 
Medborgarförslag 
 
 



Kalmar kommun MEDBORGARFÖRSLAG
WWW.KALMAR.SE

Datum

2016-09-29

Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Från
Namn:

Odd Mevik

Adress:

Stensviksvägen 1 lÄ

Telefon:

070 561 56 33

e-postadress:

odd.mevik@telia.com

Förslaget (Presentera här kort ditt med borgarförslag)

Förslaget är att öka medborgarinflytandet genom att införa en mobil röstningsapp.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i sä fall skulle kunna ske)

Ätt införa en mobil röstningsapp kan vara ett intressant grepp för att öka medborgarinflytandet i
frågeställningar där det är viktigt att känna av vad medborgarna tycker. Med en mobilapp marknadsförd
på rätt sätt bör det vara möjligt få ett tillräckligt stort antal röstande för att kunna använda
omröstningarna som en del i den demokratiska processen i kommunen. Det bör finnas många svåra
beslut med stort allmänintresse där det inte är givet hur man ska tolka den allmäna opinionen.
Omröstningarna skulle därmed kunna vara rådgivande inför denna typ av beslutssituationer. För att
omröstningen ska kunna vägas in kan olika kriterier sättas upp, tex tillräckligt många röstande, för att de
ska tas in som underlag för beslut.

Användningsområdet för appen kan om man så vill stegvis utökas med funktioner såsom; tyck-till,
synpunkter, idéer, medborgarförslag, etc.

Mig veterligen finns inga sådana här initiativ i någon kommun i Sverige. Kalmar kan alltså bli först med
att förbättra den demoktriska processen, och därmed sätta Kalmar på kartan på ett mycket positivt sätt!

Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

U nderskrift

-7 7

____

KL-kontoret, medborgartörslag, 2008-04-22
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