
Till Mörbylånga Kommunfullmäktige

Motion om att införa direktdialoger med medborgarna

I en tidigare motion om fördjupad demokrati från 4 maj 2011 föreslog 
Vänsterpartiet ett antal förslag till att öka medborgarnas politiska delaktighet 
och att vitalisera den kommunala demokratin. Motionen innehöll förslag till hur 
kommunfullmäktige skulle kunna vitaliseras. En del har blivit bättre men flera 
av förslagen väntar fortfarande på att genomföras. I ovan nämnda motion 
föreslog Vänsterpartiet olika former för medborgardialog där olika metoder 
anvisades för att få kunskap om medborgarnas värderingar och att ge 
medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Förra mandatperiodens demokratiberedning hade ett uppdrag om ”direktdialog 
med medborgarna”, vilket aldrig fick slutföras. Inriktningen på det arbetet var 
att genomföra tre seminarier med följande inriktning:

 Ungdomars delaktighet i den demokratiska processen

 Välkomnande av nya medborgare (nysvenska inflyttade medborgare)

 Jämställdhet. Dialog med förskolebarns föräldrar.

De två första seminarierna genomfördes men det tredje seminariet blev aldrig 
av. Delrapporter och slutbetänkande blev aldrig slutförda.                                
Under arbetets gång i demokratiberedningen insåg vi som parti att vi borde 
inrikta oss på direktdialoger med nya kommuninvånare. Vi menar då inte bara 
nyanlända personer som kommunplacerats med permanent uppehållstillstånd 
utan alla nyinflyttade till kommunen. Varje år från 2009-2012 har det flyttat in 
mellan 755-867 personer. De nya kommuninvånarna borde uppmärksammas på 
ett särskilt sätt och känna sig välkomna till kommunen. Vi vet att det under 
några år skickats ut en tidning ”Nyinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap
– två kommuner” och att alla hushåll några gånger om året får 
informationsbladet ”Kommunfakta”.

Vi tror att det skulle stärka förtroendet för politiken och kommunen om det 
anordnades direktdialog med de nya medborgarna. Ett utbyte av information och



synpunkter mellan politiker/tjänstemän och kommuninvånarna kan vitalisera 
den demokratiska processen. Vårt förslag är att genomföra två möten per år.

Vänsterpartiet föreslår 

att kommunfullmäktige genom sitt presidium tillsätter en 
demokratiberedning med uppdraget att bereda genomförandet av direkta 
dialoger med nya medborgare.
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