Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Förstärkt och förenklat medborgarinflytande i Norrköping
Demokratifrågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen i Norrköpings kommunfullmäktige. Det har
handlat om allt ifrån rättvisa utbetalningar av partistöd till kvoteringsdebatter, politisk närvarorätt i
kommunala styrelser och nämnder samt om öppenheten och transparensen inom politiken. Det
sistnämnda kan ses som en självklar och fundamental del av vår demokrati – något vi bör tänka på,
inte minst då det är kommuninvånarna vi som folkvalda i huvudsak tjänar snarare än oss själva eller
våra respektive politiska partier.
Inför kommunfullmäktigesammanträdet den 28 maj, 2018 inleddes dagen med en demokratiworkshop,
där vi diskuterade det viktiga arbetet med att utveckla demokratin, snarare än tvärt om. Enigheten i
salen kring detta viktiga arbete var stor, varför det var en aning märkligt att höra hur ett kommunalråd
senare under dagen helt plötsligt ondgjorde sig över medborgarinflytandet i kommunen - då så kallade
medborgarförslag ansågs kosta orimligt mycket pengar. Vederbörande hänvisade till att en
medborgare som önskade driva en viss fråga i sådana fall skulle försöka driva frågan genom politiker
invalda i kommunfullmäktige. Med detta resonemang är vi inne på ett sluttande plan.
Demokratin är en självklar del för de allra flesta av oss. Våra kommuninvånare bör ha rätt att rösta på
vilka de vill samt själva engagera sig politiskt. De bör även ha en möjlighet att påverka och lyfta
frågor i vår kommun, varför medborgarförslagen med all rätt tagits fram, så att de ska slippa gå via ett
visst politiskt parti.
Redan i januari 2012 motionerade Sverigedemokraterna om att införa E-petitioner som verktyg i
Norrköpings kommun. Därefter har frågan väckts vid såväl debatter som i ytterligare en motion och i
region Östergötland beslutade man att bifalla vårt förslag. Ett av skälen var just för att det är ett
kostnadseffektivt och välfungerande sätt för att vanliga medborgare som inte är partianslutna ska
kunna skicka goda idéer med ett folkligt stöd direkt till politikerna.
Inte minst då allt fler använder sig av internet kan E-petitioner innebära att vi lyckas öka det politiska
engagemanget för kommuninvånarna i en tid då allt färre väljer att ansluta sig till politiska partier. Då
diskussionen på nytt öppnats upp i kommunen och eftersom det snart kommer att fastslås en ny
arbetsordning för kommunfullmäktige önskar Sverigedemokraterna åter igen begära att frågan lyfts
upp för beslut.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun inför E-petitioner i syfte att stärka den lokala demokratin.

Markus Wiechel (SD)

Clara Aranda (SD)

Jan Petersson (SD)

