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Minnesanteckningar från dialogmöte i Alby om hur kommunmedborgare kan
påverka i Botkyrka. På mötet medverkade områdesutvecklaren Parvaneh
Sharafi och berättade om hur kommunens organisation och struktur för medborgarinflytande.
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Hur kan du påverka som medborgare?
Parvaneh Sharafi berättar om kommunens organisation – hur de folkvalda styr
utifrån kommunfullmäktige och nämnder.
Den kommunala förvaltningen ansvarar för det mesta av samhällsservicen och
styrs av kommunfullmäktige som utses genom val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och facknämnderna
bereder på vilket sätt målen ska uppfyllas.
Kommunmedborgare kan påverka genom att rösta i val, delta i dialogforum,
skriva medborgarförslag, lämna in synpunkter och vara i kontakt med politiker.
Det finns även ett ungdomsfullmäktige för unga som är bosatta i Botkyrka
kommun. En del av ungdomsfullmäktiges verksamhet är att skapa möten
mellan unga Botkyrkabor från olika kommundelar.
Fem av sex kommundelar har så kallade områdesgrupper som ska verka för
lokal samverkan och utveckling i området. Områdesgrupperna ska arbeta i nära
kontakt med dig som bor i kommundelen för att samla in kunskap och utveckla
platsen.
Som kommunmedborgare har du rätt att yttra dig och lämna in synpunkter om
detaljplaner och program som styr stadsutvecklingen i kommunen. Efter ett
samråd kan exempelvis en detaljplan överklagas av dig som medborgare.
Det viktigaste är att delta i valet och rösta fram vilka som ska sitta i kommunfullmäktige.
Botkyrka kommun har en mobilapp som du kan ladda ner. Med hjälp av appen
kan du anmäla fel, exempelvis gatubelysningen. Hos medborgarkontoret kan
du också felanmäla.
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Frågor och synpunkter
Hur kan jag överklaga beslut som fattats av kommunen?
Svar: du kan skicka in en överklagan via ditt lokala medborgarkontor.
Det är viktigt att engagera sig i föreningar. Även om de är fristående från
kommunen så har de en viktig funktion att samla människor och att påverka
kommunen.
Var ska jag vända mig om jag inte kan få svar hos medborgarkontoret?
Svar: det beror på men det är bäst att i första hand vända sig till sitt
medborgarkontor eller att ringa kommunen.
Det finns för få parkeringsplatser vid Norsborgs centrum.
Det vore bra att ha ett dialogmöte hos Botkyrka kvinnoverksamhet.
Det är en förening för kvinnor där vi träffas och diskuterar vardagsfrågor.
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