
 
 
 
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE:  

Sorundanet föreslår etiska regler för politiker i Nynäshamn 

Nynäshamns nya lokalparti Sorundanet motionerar om etiska regler för 
politikerna i Nynäshamns kommun. Etiska regler är idag en självklarhet inom 
de flesta verksamheter men saknas fortfarande i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder. Sorundanet menar att etiska regler är viktiga 
för att kommunen ska utvecklas i positiv riktning och för att förbättra 
demokrati, arbetsmiljö och jämställdhet.    
 
Västerby den 13 januari 2008: Sorundanet (Nynäshamns nya lokalparti) meddelar att 
man motionerar för att etiska regler införs i det politiska arbetet i Nynäshamns 
kommun, d.v.s. i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 
 
”Vi har under en lång tid förvånats över det dåliga debattklimatet som råder i 
kommunfullmäktige. Personangrepp, dåligt humör, och uttalanden utan relevans är 
vanligt förekommande. Kommunfullmäktige har ett stort ansvar att föregå med gott 
exempel när det gäller demokratifrågor och grundläggande värderingar, som t.ex. alla 
människors lika värde” säger Sorundanets partiledare Lena Dafgård. 
 
“För att demokratin ska fungera, är det mycket viktigt att alla i fullmäktige möts av 
respekt för sina åsikter och det goda samtalet är en förutsättning för att breda, 
demokratiska beslut ska kunna fattas. Etiska regler är ett stöd för den som leder 
möten så att dessa vilar på en demokratisk grund” fortsätter Lena Dafgård. 
 
”På den politiska arenan är olika syn i frågor en tillgång som synliggör olika perspektiv, 
vilket främjar ett fruktsamt resultat. Olika uppfattningar vägs mot varandra och 
argument för och emot ger djupare insikter i de frågor som ska beslutas. Vi är 
övertygade om att ett bättre debattklimat i politiken leder till en bättre kommun” 
avslutar Lena Dafgård.  

Motionen i sin helhet finns tillgänglig på vår hemsida www.sorunda.net. För ytterligare 
information, kontakta Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 070-744 25 25. 

Sorundanet – det nya lokalpartiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi 
finns i kommunfullmäktige sedan 2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela 
kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- och kulturvärden samt att 
kommunala resurser fördelas rättvist mellan landsbygd och stad. Läs mer om oss och vad vi vill 
på www.sorunda.net! 


