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Sorundanet är det nytänkande partiet 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 lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net! 

PRESSMEDDELANDE: 
 
Sorundanet föreslår demokratiskt budgetarbete 
 
Sorundanet motionerar för ett demokratiskt budgetarbete i kommunen. Alla partier i 
kommunfullmäktige har inte tillgång till den information som krävs för budgetarbetet. 
Sorundanet föreslår att samtliga partier får tillgång till samma information så att 
partierna  får demokratiska möjligheter att arbeta fram egna budgetförslag för 
kommunen. 
 
Västerby den 13 januari 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun, 
meddelar att man motionerar för ett demokratiskt budgetarbete i kommunen. För närvarande har 
inte alla partier i kommunfullmäktige tillgång till all den information som krävs för arbetet med den 
kommunala budgeten vilket är ett demokratiskt problem. Sorundanet föreslår att samtliga partier 
får tillgång till samma information vilket innebär att partierna får demokratiska möjligheter att 
arbeta fram ett eget budgetförslag för kommunen. 
 
”Det är givetvis ett demokratiskt problem i Nynäshamns kommun att inte alla partier har tillgång 
till den information som behövs för budgetarbetet. För att budgetarbetet ska ske på demokratisk 
grund, behöver alla partier i kommunfullmäktige få samma förutsättningar att arbeta fram ett 
budgetförslag.” säger Sorundanets partiledare Lena Dafgård. 
 
“I många andra kommuner tillämpar man ett mer demokratiskt budgetarbete, t.ex. i Huddinge 
och i Flen. Även de partier, som inte har mandat i kommunstyrelsen, inbjuds till arbetet med 
budgetprocessen och deltar i diskussioner om planeringsförutsättningar, informeras om 
redovisningar av budgetutfallet för innevarande år, samt får information från ekonomikontoret 
om kommande skatteutfallsprognoser” fortsätter Lena Dafgård. 
 
”Förutom demokratiaspekten är det så att fler hjärnor löser problem snabbare och bättre än färre 
hjärnor. Sorundanet menar således att Nynäshamns kommun kan förvänta sig bättre kommunala 
budgetar om fler får all information och på det viset kan medverka i budgetarbetet.” avslutar Lena 
Dafgård. 
 
Motionen i sin helhet finns tillgänglig på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. 
Kontakta gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för 
mer information. 


