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Motion om en Val- och demokratinämnd
Hittills har främjandet av den demokratiska processen bedrivits i Sundsvalls kommun i form av
fullmäktigeberedning,
en del av demokrati- och uppföljningsberedningens
ansvarsområde. Denna allt
viktigare uppgift i samhället behöver utvecklas och få en förstärkt plats i kommunens verksamhet.
Det finns många olika sätt arbeta för att stärka demokratin i en kommun, men för att få mer fokus på
demokratiarbetet i Sundsvall föreslår vi att Valnämnden får en utökad roll och blir en Val- och
demokratinämnd. Denna nämnd ska fungera som stöd till alla verksamheter inom kommunen för att
utveckla demokratiarbetet samt även en tydligt utåtriktad roll. Nämnden ska ha som uppdrag att sprida
kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar, t.ex. att årligen offentligt uppmärksamma FN:s
internationella dernokratidag, den 15 september på olika sätt. Stödja alla Sundsvalls skolor inom
området, föreningar, m.fl. Ge information och stöd till elever och kommuninvånare om hur de kan
skaffa sig fakta och bakgrund, vägar till dialog och debatt, främjande av dialog och ömsesidig
förståelse, möjligheter till folkinitiativ och uppmuntra tillolika sätt att vara en aktiv medborgare. Sist
men inte minst ska nämnden uppmuntra medborgarna att utöva de demokratiska rättigheterna på ett
respektfullt sätt mot sina medmänniskor.
Nämnden ska också jobba mer aktivt med olika former för medborgardialoger, gärna med hjälp från
SKL. för att få verktyg till dialog och ömsesidig förståelse mellan kommuninvånare och förtroendevalda
innan beslut fattas. Samt dialog kring den service och de tjänster som kommunen erbjuder.
Målet är ett demokratiskt, socialt. ekologiskt och ekonomiskt hållbart Sundsvall där alla, medborgare,
förtroendevalda och medarbetare i kommunen är delaktiga i utvecklingen och formandet av Sundsvalls
kommuns framtid. En varmare och mer sansad ton i det demokratiska samtalet både i verkligheten och
på nätet. Ett Sundsvall där makten verkligen utgår från och återkopplas till medborgarna och där de
demokratiska grundvärderingarna och mänskliga rättigheterna respekteras.

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige

beslutar:

- Att Valnämnden får en utökad roll och blir en Val- och demokratinämnd.
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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

