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Motion om demokratitorg

Det finns en stor vilja hos många medborgare att engagera sig i frågor som rör den egna
närmiljön, men vägarna och verktygen för att nå politiken och förvaltningarna är ofta
bristfälliga och saknar transparens. Det saknas en enkel kanal för att lyftas fram förslag
eller synpunkter till beslutsfattare. De befintliga kanalerna är spretiga och krångliga och
det saknas transparens och återkoppling.
I Stockholms stads finns formulär på hemsidan där medborgare kan fylla förslag eller
lämna synpunkter som sedan skickas till rätt förvaltning inom kommunen. Staden har även
utvecklat appen “Tyck Till” som också låter medborgaren bifoga bilder och plats, vilket är
ett steg framåt. Även om dagens upplägg möjliggör en grundläggande kommunikation
finns mycket ytterligare att önska.
Dagens system saknar tydlig återkoppling och transparens kring var ärendet tills sist
hamnar i stadens organisation och vad åtgärden blev. Dessutom saknas ett sätt att se om
andra rapporterat in samma problem eller om någon annan har ett liknande förslag som en
själv.
Utöver att se rapporterade ärenden för att slippa dubbletter, skulle det vara bra om
medborgare kan se andras förslag för att kunna tycka till om dessa. En diskussion om
lokala förslag kan därmed uppstå som både engagerar fler och ger fler förslag till
förbättringsåtgärder.
Det finns en tjänst som kallas FixaMinGata.se som har kommit en bit på väg i denna fråga.
Dels drivs och underhålls av Sambruk och tjänsten är baserat på en open sourceprodukt
utvecklad i England, FixMyStreet.org, som det går att bidra till och använda fritt.
Centerpartiet föreslår att FixaMinGata.se ska fungera som modell för hur Stockholms stad
kan utveckla en liknande tjänst. Det finns både för- och nackdelar med FixaMinGata.se,
bland annat hur man registerar sig och att det inte går att rösta för eller mot förslag. Det
viktiga är att det är enkelt att använda, att det går att se vad andra rapporterat in och
föreslagit samt att transparensen och återkopplingen är tydlig.
Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att

staden utvecklar en ny plattform för medborgares förslag och synpunkter i enlighet
med syftet och kriterierna ovan
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