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Motion angående demokratiska rättigheter att delta i budgetarbetet 
för samtliga partier i Nynäshamns kommunfullmäktige  
 
Bakgrund 
 
För närvarande är det bara de partier som har representation i kommunstyrelsen som får delta 
i hela arbetet med budgetprocessen i kommunen, dvs. får information betr. 
planeringsförutsättningar, nämndernas/förvaltningarna bakgrundsdata, ev. nya lagstiftning 
som påverkar budgeten etc. De partier, som inte sitter i kommunstyrelsen, får inte tillgång till 
denna information, trots att alla kommunfullmäktiges partier har rätt att framlägga ett 
budgetförslag till kommunfullmäktige. En förutsättning för varje parti, som vill lägga fram ett 
budgetförslag, är att partiet ska ha tillgång till den information som behövs för att på god 
saklig och faktamässig grund kunna arbeta fram ett förslag till budget.  
 
Det är ett demokratiskt problem att inte alla partier har tillgång till den information som 
behövs för budgetarbetet.  
 
I många andra kommuner tillämpar man ett mer demokratiskt budgetarbete, t.ex. i Huddinge 
och Flen. Även de partier, som inte har mandat i kommunstyrelsen, inbjuds till arbetet med 
budgetprocessen och deltar i diskussioner betr. planeringsförutsättningar, informeras om 
redovisningar av budgetutfallet för innevarande år, samt får information från ekonomikontoret 
betr. kommande skatteutfallsprognoser etc. Så är det inte i Nynäshamns kommun. För att 
budgetarbetet ska ske på demokratisk grund, behöver Nynäshamns kommun ge alla partier i 
kommunfullmäktige samma förutsättningar att arbeta fram ett budgetförslag.  
 
 
Syfte 
 
Syftet är att alla partier i kommunfullmäktige ska få tillgång till samma information som 
underlag beträffande bakgrundsfakta och uppfattning om de ekonomiska förutsättningarna, så 
att alla partier får demokratiska möjligheter att arbeta fram ett eget budgetförslag för 
kommunen. 
 
 
Yrkande 
 
Sorundanet yrkar att alla partier i kommunfullmäktige: 
 

+ inbjuds att delta i hela budgetprocessen och får tillgång till samma information som 
partier med representation i kommunstyrelsen betr. planeringsförutsättningar, 
budgetutfall för innevarande år, kommande skatteutfallsprognoser, genomgång av 
budgetförslag m.m., dvs. all information som är av betydelse för partiernas 
budgetarbete.  
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