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Motion till Kommunfullmäktige

Höj nivån för demokratin i Österåker

Demokrati och medborgardialog är frågor som ständigt måste försvaras, underhållas och arbetas

med. Att få goda intentioner att bli till "verkstad" är betydligt svårare och kräver genuint intresse,

struktur och engagemang. Miljöpartiet har under de senaste mandatperioderna konsekvent drivit

dessa frågor, 2012 föreslog vi att kommunens medborgare skulle ges möjlighet att lämna ett s.k.

medborgarförslag som glädjande nog antogs av ett enigt Kommunfullmäktige. Sedan dess har det

inte hänt så mycket på detta område.

Nu anser Miljöpartiet att vi måste gå vidare med ett antal nya förslag för demokratins och

medborgardialogens skull.

Förslag nr 1

0 Val- och Demokratinämnden.

Då den tämligen nya Val- och Demokratinämnden måste ses som ett misslyckande så här långt när

det gäller demokratiuppdraget, så föreslår Miljöpartiet att vi istället inrättar ett Demokratiutskott

direkt underställt Kommunfullmäktige där samtliga i KF representerade partier ingår.

Tanken är att utskottet arbetar fram förslag på demokratiområdet som sedan föreslås KF.

Förslag nr 2

o Medborgarförslag

Vi föreslår att systemet med Medborgarförslag utvecklas. Dels så föreslås KF's arbetsordning

revideras så att det säkerställer att de förslag som har en kommunövergripande påverkanM
slutligt avgöras av Kommunfullmäktige, dels så föreslås att Medborgarförslag skall avgöras inom 6

månader samt slutligen att förslagsställaren alltid skall bjudas in för att erbjudas att redovisa och

argumentera för sitt förslag. Detta skall göras vare sig ärendet avgörs i Kommunfullmäktige eller i en

nämnd. Det ska även ges möjligt att lämna Medborgarförslag med s.k. e-tjänst.
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Förslag nr 3

0 Redovisning av motioner och medborgarförslag på kommunens hemsida

Vi föreslår att på kommunens hemsida så skall alla motioner och medborgarförslag redovisas med

status.

Även äldre förslag skall finnas med och vilket beslutet som fattades.

Dessa skall även vara lätta att hitta och dessutom sökbart.

Detta fyller flera funktioner. Framförallt kan medborgarna snabbt hitta motioner och

medborgarförslag och vilken status dom har, men även vi politiker och tjänstemän kan snabbt hitta

förslagen.

Förslag nr 4

0 Ge ersättare i nämnderna möjlighet att lämna ersättaryttranden till protokollet.

Inför den senaste mandatperioden så tog majoriteten bort möjligheten för ersättare att föra sin

mening till protokollet. Ersättare deltager i sammanträden och får där muntligt säga sin mening, vi

anser det rimligt att revidera nämndernas reglemente så att ersättare även får lägga ett

ersättaryttrande till protokollet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

- Att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen ovan.

Åkersberga 2021-03-04

Michael Solander

Miljöpartiet de Gröna


