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Kommunstyrelsen

Motionssvar – Dags för reellt
medborgarinflytande i Ekerö kommun
KS17/78
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Sammanfattning av ärendet
Desirée Björk (ÖP), Bernt Richloow (ÖP) och Robert Oberascher (ÖP)
föreslår i motionen att Kommunfullmäktige beslutar att:
-E-förslag införs med möjlighet att lämna synpunkter och skapa en
medborgardialog i kommunen.
-Det skapas mobila appar, för att även få med de ungas röst (Speak
app) i politiken.
-Ett årligt ungdomsfullmäktige införs.
-Ett ungdomsråd skapas.
Ärendet
Delaktighet, demokrati och ansvar är viktiga byggstenar i det socialt
hållbara samhället. Det är tillsammans vi skapar de samhälle som vi
vill leva i, och vi är övertygade om att medborgarna har mycket att
tillföra i samtalet om kommunens framtida utveckling. Ungdomsråd
och ungdomsfullmäktige har använts i vissa kommuner för att öka
ungdomars engagemang i politiska frågor. Ekerö kommun har
däremot redan andra etablerade och väl fungerande kanaler för
ungdomar att engagera sig i och göra sin röst hörd. Vi har elevråd på
kommunens skolor, elevrepresentanter och inte minst spelar våra
politiska ungdomsförbund en viktig roll för att tidigt lära ungdomar
hur den lokala demokratin och representativa modellen fungerar
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samt hur de kan påverka kommunpolitiken genom våra politiska
beslutsorgan. Vi har även ett mycket aktivt föreningsliv i kommunen
där ungdomar kan engagera sig i frågor som de brinner för. Det är
heller inte svårt att komma i kontakt med kommunpolitiker för att
föra fram sin åsikt. Alla förtroendevalda politikers kontaktuppgifter
är offentliga på kommunens hemsida och det är inte ovanligt att
ungdomar ringer, mejlar eller skriver brev till oss. Vi försöker alltid
skyndsamt besvara dessa mejl eller brev med relevanta svar och tar
med oss deras åsikter i vårt politiska arbete. Vi besöker även
kommuners skolor och elevråd med jämna mellanrum, vi kampanjar
på torget och vi besvarar ungdomars insändare på de lokala
debattsidorna.
Avseende Öpartiets förslag om ”E-förslag”, en funktion där ungdomar
kan lämna in sin åsikt om något i kommunen, kan detta redan anses
finnas genom den förslagslåda som finns på kommunens hemsida.
Allt som medborgare skickar till förslagslådan skickas vidare till
kommunpolitikerna. Att lämna in ett förslag till oss är med andra ord
väldigt enkelt redan idag. Att alla förslag som delas på Facebook och
får mer än 25 likes direkt ska skickas för behandling i berörd distans
är att betrakta som direkt oseriöst. Ett bifall från vår sida skulle vara
ansvarslöst gentemot våra medborgare.
I början av mandatperioden satte Ekeröalliansen upp ett
demokratimål. Målsättningen är att medborgarnas upplevda
möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda
förtroendet för förtroendevalda successivt ska öka. För att uppnå
målet har vi tagit fram interna riktlinjer för medborgardialoger. Syftet
är att medborgarna ska få möjlighet till inflytande och påverkan även
mellan valen och att deras åsikter på så vis kompletterar, förstärker
och stödjer beslutsfattandet. Ett exempel på hur vi använt oss av
medborgardialoger är i arbetet med den nya översiktsplanen. Där har
vi genomfört flera interaktiva webbenkäter och vi har bjudit in
boende i kommunen, näringslivet, organisationer, föreningar och
ungdomar till tematiska möten för att få med deras förslag. Vi har
även utvecklat möjligheten till medborgardialoger vid utvalda
kommunfullmäktigesammanträden. Vid dessa tillfällen har alla
kommunens medborgare fått möjligheten att diskutera politiska
ämnen i gruppform, och på så vis fått möjlighet till inflytande på
området. Vår förhoppning är att medborgardialogeran har ökat
medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de politiskabesluten
samt det upplevda förtroendet för de förtroendevalda.
Under mandatperioden har Ekeröalliansen genomfört ett antal
åtgärder för att komplettera de redan väl etablerade och fungerande
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systemen vi har för att involvera medborgarna i de beslut som fattas.
De förslag som anförts i detta motionssvar är effektiva åtgärder för att
involvera medborgare i alla åldrar. Med anledning av detta yrkar jag
på avslag på motionen.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande
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