Demokratimotionen
Yrkande
att kommunfullmäktige inrättar en tillfällig beredning vars uppdrag blir att utreda och föreslå åtgärder av
teknisk och organisatorisk natur som kan förbättra demokratin och den kommunala beslutsprocessen
alternativt
att kommunfullmäktige tilldelar beredningen för tillväxt och samhällsbyggande uppdraget enligt ovan

Grunder för yrkandet
1.

Funktionen oppositionsråd är ju en följd av den kohandel som SAP tvangs till av ett
undermåligt valresultat (‐ 5 mandat) och så länge arrangemanget hålls vid liv är också
grunden för motionens påstående kvar.

2.

Ett, nästan övertydligt, bevis för att mesalliansen ännu är i funktion utgörs av det faktum att
motionsbehandlingen överläts till just företrädare för densamma d.v.s. SAP, M och FP

Åtgärdslista med kommentarer
Ge fullmäktiges ledamöter full access till kommunens intranet
Tid och pengar skulle sparas om KF:s eller åtminstone KS:s ledamöter fick läsplattor och samtidigt
tillgång till intranet. Sekretess kan/bör samtidigt åläggas innehavarna.
Placera mikrofoner på de bord som finns framför kommunfullmäktiges ledamöter.
Det är av stor vikt att det som sägs i KF av dess ledamöter verkligen går fram till åhörare i plenum
och i etern.
Stark och berättigad kritik mot web‐sändningarna förekommer och därför skulle en mikrofon på
varje bord vara till stor hjälp. Den åtgärden skulle dessutom spara avsevärd tid genom att vi då får
snabbare replikskiften. Troligen skulle åtgärden därtill ha en godartad inverkan på det vi brukar
kalla ”partipiskan” med förbättrad interndemokrati som följd.
Marknadsför web‐sändningen tydligare
När web‐sändningarnas kvalitet väl har höjts blir det lönt att marknadsföra utsändningarna
tydligare med ökat engagemang bland kommunens invånare vilket förnuftsmässigt ökar
partiernas möjlighet att rekrytera nya och yngre medlemmar.
Adjungera representanter för de partier som inte har plats i utskotten till dess
sammanträden
Vänstern och Miljöpartiet har ju fått plats i ”ekonomiberedningen” och det är ett steg i rätt
riktning. Vilka överväganden som ligger bakom är höjt i dunkel. Vi bör gå vidare och då ge plats för
Kommunfullmäktiges alla partier i utskotten varigenom tillgången till snabb information blev
rättvist fördelad.

Åtgärdslista med kommentarer
Öppna KS‐sammanträdena för allmänheten
Även allmänheten, det är ju trots allt vår uppdragsgivare, har behov av att snabbare få
kännedom om hur ärenden utvecklas och därför borde vi låta åhörare , att på plats, få ta del
av Kommunstyrelsens sammanträden.
Schemalägg informationsträffar mellan oppositionen och KC/KJ
Vi som utgör den faktiska oppositionen har samma behov som SAP och Alliansen av
tjänstemannastöd om verklig balans skall uppnås.
Ge oppositionspartierna rätten att närvara vid presskonferenser
Enligt vår uppfattning är det helt sjukt att SAP ensamt skall ha rätten att förmedla/tolka vad
som kommer fram när Kommunstyrelsen sammanträder. Man får ju inte, ens för en sekund,
glömma bort att SAP är ett minoritetsparti. Av det skälet bör alla partier tillerkännas rätten
att närvara respektive uttala sin mening inför mass‐media.
Lokala folkomröstningar, se KL 5 kap. § 34
Lokala folkomröstningar kan vara ett instrument för vissa frågor och Ivöstrand är nog ett
ämne som skulle kunna lämpa sig för en omröstning av detta slag. Debattens vågor går ju
höga i detta ärende där satsningen på Ivöstrand ställs mot neddragningar inom kommunens
kärnverksamheter.

