Motion: Inför insynsplatser i styrelser och nämnder
Bakgrund:
Att ha en öppen och demokratisk kommun innebär att man har många
åligganden. Folket skall kunna vara delaktig och förstå de beslut som tas i
kommunen. Kommunen måste försöka vara så transparent som möjligt och
ha informationskanalerna tydliga. Sedan finns det såklart tekniska
begränsningar och praktiska lösningar är inte alltid möjligt. Kostnaden
måste kunna motiveras med effekten.
Vi i Sverigedemokraterna kommer här med en kompromisslösning som
skulle öka transparensen och informationsflödet till en minimal kostnad.
Vårt förslag är att införa en insynsplats för varje parti i fullmäktige som inte
är invald i styrelse/nämnd. Administrationen är enkel och utan arvode
innebär detta ingen kostnad. Nu sker många möten digitalt och detta gör
det ännu enklare då inte fysisk plats behövs.
Den största fördelen med insynsplatser är de informationspunkter som
ofta finns på dagordningen med dragningar från tjänstemän. Information
som varje parti måste ha för att kunna fatta rätt beslut. Detta innebär att de
partier som inte är närvarande måste kontakta förvaltningen och detta
skapar onödigt dubbelarbete.
Dessutom om information och resonemang framgår på våra möten så
skulle onödiga interpellationer och enkla frågor kunna undvikas.
Vi förstår att det kan kännas motstridigt att underlätta för oppositionen. På
lika villkor har vi bättre argument och starkare förslag. Men detta är en
fråga om demokrati och en bättre fungerande administration. Dessutom får
vi komma ihåg att efter nästa val är det troligt att de partier som nu besitter
platser i våra mindre nämnder och styrelser, kommer vara i samma
situation vi är nu. Då är det väl tur om vi byggt upp en struktur där även ni
kan vara med i informationsflödet.

Med ovan som bakgrund yrkar vi på:

Att kommunen inför insynsplatser i styrelser och nämnder för varje parti
representerat i kommunfullmäktige.
Att insynsplatserna inte är arvoderade.
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