
Se över budgetprocessen 
En av ”politikens” uppgifter är att prioritera. För att kunna prioritera behöver vi kunna ta ställning till 
olika underlag. Öckerö kommun ger årligen ett bidrag till sjöräddningssällskapet, som bedriver en 
mycket viktig verksamhet inte minst kopplat till att vi är en kommun omgiven av vatten. Men 
människor kan inte bara drunkna och hamna i nöd på haven. Våra mest utsatta medborgare, 
barnen upplever idag en allt större utsatthet, och vi kan se en ökad psykisk ohälsa. Dessa barn 
riskerar kanske inte att drunkna i havet utan i förtvivlan. Då kan ett nummer man kan ringa till 
anonym vara skillnaden. 

För ett tag sedan besökte jag BRIS, Barnens rätt i samhället. BRIS finns tillgängligt dygnet runt 
året runt för våra barn. BRIS gör årligen en framställan till kommunerna i GR och resten av landet 
där man ber om bidrag för att kunna finansiera sina hjälptelefoner, kuratorer, besöka skolor osv.
Jag frågade då självklart om vår kommun var med och stöttade och fick till svar att så inte var 
fallet. Det svar BRIS fick av förvaltningen/Öckerö kommun var att politikerna i budgetberedningen 
sedan ett antal år beslutat att avslå dessa ansökningar. 

Jag har varit med under ett antal år i kommunens budgetberedningar men aldrig sett dessa 
ansökningar. Jag har har inte heller deltagit i några beslut om att avslå ansökningar. Som jag ser 
det måste ju en årlig framställan behandlas årligen, alternativt skall det finnas en policy som 
beslutas politiskt om hur ansökningar skall hanteras i budgetprocessen. Skall kommunen hänvisa 
till beslut om avslag så måste det avslaget fattas av någon nämnd eller styrelse, alternativt 
delegeras till tjänstemän att avslå utifrån fastslagen policy. 

Jag vill med denna motion väcka frågan kring budgetprocessen och vilka policys och 
delegationsbeslut som idag och i framtiden skall styra denna process. 

Miljöpartiet föreslår därför 

att budgetprocessen kring stöd till föreningar och ansökningar kopplade till budgeten ses över.
att ansökningar behandlas politiskt alternativt,
att en policy för hur ansökningar skall behandlas fastslås och att delegationsbesluten redovisas 
öppet 
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