Ekerö den 8april2017
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher
Dags för reellt medborgarinflytande i Ekerö kommun.
Bakgrund
Öpartiet har sen sitt intåg i politiken i Ekerö arbetat för en ökad demokrati och öppenhet. Med
tanke på hur demokratin och medborgarnas möjlighet till dialog och att påverka beslut har
handlagts i kommunen tills nu.
Det är hög tid och dags för att låta de ungas röst göra sig hörda i politiken.
Öpartiet föreslår därför genom denna motion att det införs en mer reell demokrati.
Kommunmedborgarnas röster både unga som äldre måste få utrymme att kunna påverka
(politiken) mellan valen i Ekerö kommun. Det är många kommuner som arbetar för att öka
medborgarnas delaktighet och inflytande i politiken. Öpartiet har varit i kontakt med en av
kommunerna, Haninge kommun.
Där har det pågått ett projekt mellan åren 2013-2016 i samarbete med Haninge kommuns
ungdomsråd, Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsråd och som finansierats av
arvsfonden.
Syftet med projektet Speak App var att minska avståndet mellan barn och unga och politiker
och tjänstemän och öka barn och ungas deltagande i den lokala beslutsprocessen.
Idén till appen kommer från början från Haninges ungdomsråd och är tänkt både som ett
verktyg för att nå ut till ungdomarna i kommunen och ett påverkansverktyg för att
ungdomarna ska kunna göra sina röster hörd.
Apparna har fyra funktioner:


Funktionen ”E-förslag” ger dig som ung möjligheten att lägga ett förslag på något du
vill ändra eller förbättra i Haninge. Sprider du sedan ditt förslag på sociala medier och
det lyckas med att samla in mer än 25 ”likes” (underskrifter), går förslaget upp till den
politiska nämnd som frågan rör.



I appen finns det även en kalender där allt som händer i kommunen för ungdomar, ska
listas. Hit kan till exempel fritidsgårdarna, föreningar, klubbar och kulturhus skicka
sina evenemang så läggs de upp i lappen

.

Funktionen ”Snabbfråga” låter politiker/tjänstemän att snabbt ställa en fråga till
kommunens ungdomar. Svarsstatestiken syns sedan direkt i appen.



Den sista funktionen ”Din åsikt är viktig” kan du som ung lämna en åsikt om något i
kommunen. Din åsikt hamnar hos Haninge ungdomsråd som i många år har arbetat
med att samla in vad Haninges unga tycker, för att sedan arbeta vidare med det inom
kommunen.

Inom ramarna för projektet prövades även metoder för goda möten mellan barn och unga och
förtroendevalda och kommunens medarbetare. Syftet var att inspirera till möten mellan
beslutsfattare och barn och unga och att vid projektets slut överlämna ett metodmaterial till
kommunen. Temat på träffarna utgick antingen från en aktuell kommunal fråga eller från en
fråga som uppkommit från barn och/eller ungdomar. Bland annat har det handlat om
Brandbergens utvecklingsprogram, IT – stödet i skolorna o.s.v.. Syftet med träffarna är att
skapa dialog och arenor för reellt inflytande.
I Haninge kommun:
Finns också möjlighet att lägga E-förslag. Det är ett snabbt, roligt och enkelt sätt att lämna
förslag till Haninges politiker. Du kan även stödja andras förslag genom att skriva under dem.
Om minst 25 personer skriver under ett förslag så tar berörd nämnd upp det till diskussion.
De har också ett årligt ungdomsfullmäktige och ungdomsråd.
Vi föreslår därför att det ska göras möjligt att in komma med synpunkter och förslag och
föreslår att Ekerö kommun skapar samma möjligheter för Ekerös kommunmedborgare som
det gjorts i Haninge kommun.
I kontakt med Haninge kommuns utvecklingsstrateg/projektledare så framkom att resultatet
av projektet upplevs fungera fantastiskt bra av både politiker, tjänstemän och medborgare.
Projektet utmynnade även med framställandet av en metodhandbok för att skapa en god
medborgardialog, som finns att tillgå på Haninge kommuns hemsida.
För att fortsätta utveckla möjligheterna till medborgardialog har ansvaret nu tagits över av
Sveriges ungdomsråd dels för en utveckling men också för en generalisering till kommunerna
i Sverige.

Förslag till beslut:
- Att E-förslag införs med möjlighet att lämna synpunkter och skapa en
-

medborgardialog i kommunen.
Att det skapas mobila appar, för att även få med de ungas röst (Speak app) i politiken.
Att ett årligt ungdomsfullmäktige införs.
Att ett ungdomsråd skapas.
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