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Medborgarförslag nr 7/2019 - Medborgarpoäng 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-02-18 föreslås att kommunen 
inför ett program för medborgarpoäng liknande det i Cascais, Portugal. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 7/2019 medges väckas och remitteras till Val- och demokratinämnden samt 
till Kommunstyrelsen som på delegation fr ån Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Val- och demokratinämndens ansvarsområde gällande "Val- och 
demokratinämnden ska sträva efter att utveckla den kommunala demokratin, med särskild 
inriktning mot unga" samt "Val- och demokratinämnden ska uppmärksamt följa övriga 
nämndernas arbete med att skapa delaktighet för kommuninvånare och brukare samt de olika 
nämndernas genomförande av medborgardialoger". 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ansvar för att leda och 
samordna förvaltningen av Österåkers kommuns angelägenheter samt att Kommunstyrelsen ska 
uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. 
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Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



O Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga j 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Inför ett program för medborgarpoäng likande det framgångsrika och omtalade genomförandet i Cascais, Portugal. Huvudsyftet är att vidareutveckla 
demokratin genom medborgarinflytande, kontinuerlig förbättring och samarbete. På djupet syftar programmet till "empowerment". Citat från Cascais 
hemsida: 

"CITYPOINTS CASCAIS is a rewards program that encourages good citizenship practices, using an APP to give the opportunity to earn points and 
with them get products and services. 

As user performs pre-defined activities in the areas of environment, citizenship, social responsibility, mobility, etc. he gets points. By accumulating 
points, users will have different vouchers available that can be redeemed for prizes offered by the network of local partners. 

Based on gamification and the acknowledgment of citizens, the app induces participants to take an active role in transforming the community into a 
better place to live. With one City Point at a time, participants improve their engagement in the sustainable city. 

Led by the municipality and with a low investment, the local partnership can promote common goals for the social good, while promoting its services 
and products. 

Cascais City Points is also paving the way for a ground breaking, activity/profile based, pricing of city services." 

Se även: https://www.worldsummitawards.org/winner/city-points-cascais/ 

m Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Medborgarpoäng  
Beskrivning* 

Namn * 
Patrik Ferm 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på k ommunens webbplats. 


