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Kommunstyrelsen

Motionssvar – En hållbar demokrati som bygger
på delaktighet och jämlikt inflytande.
KS17/79
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
punkterna ett och två anses behandlade och punkterna tre, fyra och
fem avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Sandin (MP), Björn Osberg (MP), Noa Ericsson (MP), Hanna
Bergvall (MP) och Katarina Bergvall (MP) föreslår i motionen att
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utforma en modell där medborgare ges möjlighet att lämna
synpunkter i frågor där de betraktas som sakägare i ett tidigt skede i
beslutsprocessen.
2. Utveckla bättre former för dialog mellan beslutsfattare och
medborgare som även når de grupper som enligt
demokratiutredningen är underrepresenterade i beslutsfattande
församlingar.
3. Utreda möjligheten att införa möjligheten till folkmotion på
kommunal nivå som det beskrivs i 2014 års demokratiutredning.
4. I det fall regeringen beslutar att införa möjligheten att införa en
försöksverksamhet med rösträtt för 16-åringar anmäla Ekerö
kommuns intresse för att delta inför valet 2022.
5. Införa öppna nämndmöten.
Ärendet
I början av
demokratimål.

mandatperioden satte Ekeröalliansen
Målsättningen är att medborgarnas

upp ett
upplevda
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möjlighet att påverka de politiska besluten samt det upplevda
förtroendet för förtroendevalda successivt ska öka. För att uppnå
målet har vi arbetat fram interna riktlinjer för medborgardialog.
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 har 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. Syftet med medborgardialog är att i en högre grad än
tidigare involvera medborgare i beslutsfattandet, uppmuntra till ett
högre deltagande i demokratiska processer och därmed ge en större
legitimitet för de förtroendevalda att fatta beslut. Utgångspunkten
som vi angett i riktlinjerna är, utöver att utveckla bättre former för
dialog mellan beslutsfattare och medborgare, att medborgares åsikter
får komma fram tidigt i beslutsprocessen. Därmed kan Miljöpartiets
förslag om att utveckla en modell där medborgare ges möjlighet att
lämna synpunkter i tidigt sked i frågor där de berörs redan anses som
uppfyllt. Vår förhoppning är att vårt arbete med medborgardialoger
har ökat medborgarnas upplevda möjlighet att påverka de
politiskabesluten samt det upplevda förtroendet för de
förtroendevalda. Ekeröalliansens insatser för att förbättra dialogen
mellan beslutsfattare och medborgare medför att även att-sats två
kan anses vara uppfyllt.
Grunden för den lokala demokratin är den representativa modellen.
Medborgarna väljer regelbundet sina förtroendevalda som
representanter vilket utgör basen för beslutsfattande och
ansvarstagande. De förtroendevalda ska företräda medborgarna och
alla deras beslut ska syfta till att skapa största möjliga nytta med
medborgarnas gemensamma resurser. Ett system med folkmotion,
där enbart en procents stöd innebär att ett förslag direkt tas upp för
beslut, riskerar att leda till att beslut tas om enskilda frågor utan
hänsyn till kommunen som helhet. Att enstaka individer eller grupper
kan runda de demokratiska processerna riskerar även att undergräva
det förtroende som ges de förtroendevalda i och med den
representativa demokratin. Utöver arbetet med medborgardialoger
har vi en förslagslåda där alla medborgare kan skicka in sina förslag
till beslut. I de fall som ett parti anser att det är en fråga värd att driva
tar de upp frågan på de demokratiska vägar som är i enlighet med den
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representativa modellen. Av samma anledning anser vi inte att öppna
nämndsammanträden är rätt väg att gå. De medborgare som har
åsikter om ett beslut som ska behandlas i en nämnd är redan idag
välkomna att kontakta sina förtroendevalda vilket också ofta görs.
Under sammanträdet måste de förtroendevalda politikerna ges
förtroendet att fatta ibland obekväma beslut utan att enskilda
individer eller grupper kan påverka diskussionerna under ett
nämndsammanträde.
Ekerö kommun kan inte ta ställning till hypotetiska förslag om att
införa en ny regel när detta eventuellt blir i linje med svensk lag.
Miljöpartiets företrädare är välkomna att lämna in en ny motion om
att införa rösträtt för 16-åringar ifall detta vid ett senare tillfälle skulle
röstas igenom i riksdagen.
Med anledning av detta yrkar jag på att Kommunfullmäktige beslutar
att punkterna ett och två anses behandlade och punkterna tre, fyra
och fem avslås.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande
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