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Motion gällande: ”Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö”
Mälarökoalitionen har sett ett behov av ett nytt långsiktigt hållbart synsätt på
samhällsbyggnadsfrågor. En växande kommun har framtidsutmaningar i infrastrukturfrågor,
bostadsförsörjning, behov av stärkt lokalt näringsliv samt krav på såväl ny som bibehållen
god offentlig service. När kommunen växer att det viktigt att ta hänsyn till de planetära
gränserna och använda de mest resurseffektiva lösningarna för att inte belasta klimatet mer än
vad som är hållbart. Samtidigt behöver dialogen med invånarna/näringslivet och även den
interna kommunikationen mellan kommunens olika verksamheter förbättras. För att kunna
göra det på ett bra sätt finns behov av ändrade arbetsmetoder och ett stärkt politiskt ledarskap
i frågorna.
Ekerö är en växande kommun och intresset av att bygga, bo och att etablera sig här är stort.
Det är därför viktigt att Ekerö inte bara framstår som, utan även i realiteten också är en
kommun där privatpersoner såväl som näringsliv finner att det är enkelt, tydligt och inte minst
trevligt att bo och verka i. Vid varje möte ska Ekerö kommun vara öppen, välkomnande och
kompetent gentemot de frågor och funderingar som finns.
För att skapa bättre förutsättningar att uppnå detta behöver organisationen i kommunen
förändras och ansvaret förtydligas. En arbetande samhällsbyggnadsnämnd som har ett uttalat
ansvar för kommunens utveckling skapar bättre förutsättningar för en stärkt dialog med
invånare, förenings- och näringsliv. Det är genom en förbättrad öppenhet och dialog Ekerö
kan och bör utvecklas på ett vis så att alla känner sig som en viktig del i vår kommun.
Idag är framtagandet av en ny detaljplan ofta en långdragen process, med upprörda samråd
och överklaganden som en självklar del av den. Förnyade arbetsmetoder behövs, där dialog
och förankring av kommande utveckling kommer som det första steget mot förändring istället
för det sista. Genom mer transparenta processer där invånarna ses som en kompetens som kan
bidra till utveckling är vi övertygade om att detaljplaner och andra förändringar skulle kunna
göras både bättre och mer effektivt.
Syftet med en mer omfattande Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) är att nämnden ska ha
helhetsansvaret och större rådighet i det långsiktiga samhällsbygget. Vi vill att den nya
nämnden ska hänga upp sin verksamhet på Vision – Dialog – Förankring – Genomförande,
där kommunikation får en högre prioritet. Målet är att kommunen ska utvecklas i alla delar
och tillsammans med det lokala samhället.
Principer som ska vara rådande i Samhällsbyggnadsnämnden är;
ett hållbart Ekerö inom ramen för de planetära gränserna och utan klimatpåverkande
utsläpp
- ett öppet, jämställt, jämlikt och inkluderande Ekerö
- en god samverkan mellan invånare, civilsamhälle, näringsliv och kommun
- transparenta och demokratiska arbetssätt och beslutsprocesser

Mälarökoalitionen yrkar därför på;
·

att delar av byggnads- och tekniska nämnden slås samman till en
Samhällsbyggnadsnämnd

·

att tillskapa en renodlad myndighetsnämnd
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