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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 

Justerandes sign. 

Au§ 107 Dnr KS 0090/2016 

Remiss, 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler 
forma framtiden! (SOU 2016:5) 

Ärendebeskrivning 
Kulturdepaitementet inkom med remiss och inbjudan till yttrande över betänkandet 

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning. 

Eventuellt yttrande skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 
21 juni 2016. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 6 april 2016 § 64 uppdra åt 

kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till yttrande. Förslaget till yttrande 

skulle redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2016. 

Kanslichef Anders Andersson redovisar muntligt vilka synpunkter yttrandet avser 

innehålla. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Dnr KS 0090/2016 

Remissyttrande, 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler form 
framtiden! (SOU 2016:5) 

Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet inkom med remiss och inbjudan till yttrande över betänkandet Låt fler 
forma framtiden! (SOU 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning. Eventuellt yttrande skall 
vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 21 juni 2016. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 6 april 2016 § 64 uppdra åt undertecknad 
upprätta förslag till yttrandet. Försalget skulle redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 15 juni 2016. 

Bilagt denna skrivelse finns förslag till yttrande. 

Förslag 
Undertecknad förslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till yttrande över 
2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). 

Anders Andersson 
Kanslichef 
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Kulturdepartementet 

Dnr KS 0090/2016 

Remissyttrande, Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), betänkande av 2014 
års Demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande 

Sammanfattning 
Ljusnarsbergs kommun menar att Demokratiutredningen har förbisett viktiga aspekter 
beträffande den demokratiska utvecklingen i Sverige, vilket gör betänkandet bristfälligt. 

Ljusnarsbergs kommun anser det orealistiskt att nominera två personer till va1je 
förtroendeuppdrag samt tidsbegränsa hur länge en person kan sitta på ett uppdrag, detta då det 
är mycket svårt att rekrytera personer som är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag. 

Ljusnarsbergs kommun är negativ till försök med direktval till geografiska nämnder. 

Ljusnarsbergs kommun kan inte se några positiva effekter av att förtydliga ordföranden i 
styrelsen och övriga kommunal- och landstingsråd funktion enligt utredningens förslag. 

Ljusnarsbergs kommun anser att en reglering som fastslår registrering av lobbyister vid 
riksdagen skall inrättas. 

Ljusnarsbergs kommun menar att utredningen ej belyser medborgadialogens förhållande till 
den representativa demokratin. 

Ljusnarsbergs kommun anser folkinitiativet och lokala folkomröstningar är i motsättning till 
den representativa demokratin, vilken fastställs av regeringsformen. 

Ljusnarsbergs kommun finner det märkligt ur demokratisk synvinkel att genomföra 
försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till kommunfullmäktige. 

Ljusnarsbergs kommun delar starkt utredningens uppfattning om att öka skolelevers 
kunskaper i kritisk granskning och källkritik. 

Inledning 
Demokratiutredningen anger själv att dess "övergripande uppdrag har varit att analysera 
behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den 
representativa demokratin, samt att stärka individens möjligheter till delaktighet i och 
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen" (sid 61 ). Av detta har 
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det blivit mycket ord men väldigt lite av konkreta förslag. Detta kan, enligt Ljusnarsbergs 
kommun, till stor del härledas till att Demokratiutredningen inte nämnvärt har analyserat de 
demokratiska problem som dagens Sverige har. Bland annat detta önskar Ljusnarsbergs 
kommun påtala i detta yttrande. 

Demokratiutredningens sammansättning 
Demokratiutredningen inbegriper ett stort antal personer men i den parlamentariska 
referensgruppen finns endast två primärkommunala politiker, i övrigt handlar det om riks- och 
regionpolitiker. Bland de experter som förordnats finns en representant från en 
primärkommun och en representant från Sveriges Kommuner och Landsting i övrigt 
representanter för organiserade särintressen och tjänstemän inom departement och 
myndigheter. Det dåliga inslaget av primärkommunala representanter är slående och visar 
utredningens bristande intresse för den lokala demokratin. 

3 Om delaktighet och inflytande 
3.2 Demokratins grundläggande principer 
Demokratiutredningen anger fem grundläggande principer för demokrati (sid 74) 

1. Effektivt deltagande 

2. Politiskjämlikhet 

3. Information och kunskap/upplyst kmmande 

4. Makt över dagordningen 
5. Allas rätt till deltagande 

Utredningen menar vidare att demokratin är ett ramverk för fria diskussioner mellan jämlikar 

och att ett demokratiskt styrelseskick måste vila på en demokratisk kultur (sid 75). Detta är 

intressant utifrån vad som Ljusnarsbergs kommun senare anger i detta yttrande som de 
demokratiska problem som utredningen ej beaktat. 

3.3 Utredningens centrala begrepp 

Utredningen har tre centrala begrepp beträffande demokrati: inflytande, delaktighet och 
representativitet (sid 76ff). Här konstateras att vad som påverkar individens möjlighet till 

inflytande är dess socioekonomiska resurser och som exempel på dessa anges "inkomst, 

utbildning, socialt och kulturellt kapital och om individen har tillgång till inflytelserika 

nätverk eller inte" (sid 76). Vidare anser utredningen "att de politiska partierna bör verka för 

att de folkvalda i större utsträckning ska avspegla befolkningssammansättningen" (sid 83). 
Ljusnarsbergs kommun anser inte att det fitms något att invända mot detta. 

3.4 En diskussion om olika demokratiideal 
Utredningen ser som sin uppgift "att komma med förslag hur olika deltagardemokratiska 
inslag, såsom folkinitiativet, medborgarförslag, medborgadialog och remissvar, kan 

komplettera och samspela med den representativa demokratin" (sid 85). Dock konstaterar 

utredningen att "Det framgår tydligt av regeringsformen att folkstyrelsen ska förverkligas 

genom ett representativt styrelseskick och det films också en opinion för den representativa 
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demokratin i Sverige" (sid 85). Här uppstår ett dilemma för utredningen, skall den förorda 

direkta deltagardemokratiska inslag, det vill säga främja individualism, eller följa 

regeringsformen, det vill säga folkstyrelse genom ett representativt styrelseskick. 

Ljusnarsbergs kommun anser att utredningen i sitt betänkande anammar det förstnämnda och 

beklagar detta. Den representativa demokratin har ett sådant värde att den måste försvaras mot 

särintressen i form av personer och organisationer som har alternativa vägar till inflytande än 

de demokratiska valen. Utredningen delar uppenbart inte denna syn då den inte vill registrera 
lobbyister och föreslår folkmotioner. 

3.4.3 Avvägningar mellan medborgerligt inflytande och andra värden 
I detta avsnitt diskuteras bland annat om finansiering av välfärdssystemet och ekonomisk 

hushållning (sid 87f). Vad som däremot inte diskuteras djupare är ekonomisk demokrati, det 

vill säga om styrelseskicket skall fördela de ekonomiska resurserna mellan individer och 

individgrupper, något som är av stor betydelse för det medborgerliga deltagandet i det 
demokratiska styrelseskicket. 

3.6 Förslag om demokratipolitikens framtida utveckling 
Utredningen föreslår följande mål för demokratipolitiken: "En hållbar demokrati som 

kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Målsättningen med en hållbar demokrati 

uppnås genom specifika delmål" (sid 90). Dessa delmål utgörs av högt och jämlikt 

valdeltagande, en vital representativ demokrati, alla individers lika och goda förutsättningar 

att delta, påverka och få insyn i det politiska beslutsfattande mellan valen samt medvetenheten 

om demokratins grundläggande värderingar och ett samhälle motståndskraftigt mot 
våldsbejakande extremism" (sid 93f). 

Ljusnarsbergs kommun har inget att erinra mot målet för demokratipolitiken men anser att 

delmålen är diffusa och ofullständiga. Därtill kommer definitionsproblem, vad innebär 

exempelvis "lika och goda förutsättningar " och "våldsbejakande extremism"? 

3.6.2 Tillsätt en maktutredning 

Ljusnarsbergs kommun delar utredningens uppfattning att en maktutredning skall tillsättas. 

Det viktiga är att den referensgrupp som knyts till maktutredningen har ett brett och jämlikt 

deltagande, det får inte enbart finnas representanter från universitet, myndigheter och 

särintressen, grupper som redan till stor del är organiserade och har stort inflytande. Det är 

även en, enligt Ljusnarsbergs kommun, felaktig ordning när en demokratitutredning föregår 

en maktutredning. Det logiska vore att först göra en maktutredning och därefter en 
demokratiutredning. 
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4 Demokratin och de stora samhällsförändringarna 
Detta kapitel skulle kum1a vara föremål för massor av synpunkter men Ljusnarsbergs 

kommun nöjer sig med att påtala de stora brister den upplever i utredningen och dess 

betänkande. Detta kapitel skall läsas utifrån vad som anges i utredningens kapitel 3 och vad 
som i detta yttrande framförs om detta kapitel. 

Utredningens historieskrivning är bristfällig enligt Ljusnarsbergs kommun och undviker att ta 

upp de mest grundläggande förändringarna i Sverige i nutidshistorien. 

Sverige har de senaste cirka 30 åren i mycket stor omfattning anammat New Public 

Management (NPM), vilken grundar sig på den nyliberala ideologin. Under 70- och 80-talen 
bö1jade den offentliga sektorn betraktas som "alltför byråkratisk, stelbent och rent av 

maktfullkomlig" (Ahlbäck Öberg och Widmalm i Statsvetenskaplig tidskrift nr 1 2016 sid 9), 

staten betraktades som upphov till samhällsproblemen. "Den lösning som förespråkades var 

att staten borde bli mer lik marknaden och grundideerna på ett mer abstrakt plan kom från 

public choice-teorierna. Enligt denna ideologiska fåra står individens och marknadens 

drivkrafter i centrum. I praktiken kom det att im1ebära att statens inflytande skulle rullas 

tillbaka till förmån för marknadens aktörer" (Ibid sid 9). Utifrån detta framkom NPM som 

bäst kan "beskrivas som ett kluster av ideer som hämtats från det privata näringslivet som går 

ut på ett utpräglat marknadstänkande, där stor uppmärksamhet ägnas åt kostnadskontroll och 

finansiell genomskinlighet, överföringar av marknadsmekanismer till den offentliga 

verksamheten, decentralisering samt bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet" 

(Ibid sid 11 ). "En av de mest centrala tankegångarna i det som kallas för NPM är att offentlig 

verksamhet blir mer effektiv och mindre kostsam om den efterliknar marknadens - eller, 

rättare sagt, ett slags idealbild av hur man tyckte att marknaden fungerade när den fungerade 

som bäst. Helt central för NPM är också antagandet att reformideerna kan appliceras på i 

princip vilken verksamhet som helst för att uppnå kostnadseffektivitet ( one size fits all), utan 
hänsyn till den stora variation av service och tjänster som den moderna välfärdsstaten är satt 
att producera" (Ibid sid 12). 

För att efterlikna marknaden är konkurrens det väsentligaste och avgörande, demokrati som 

utredningen definierar den, är av underordnad betydelse. "Antagandet om konkurrens som 

positiv drivkraft kan alltså ses som en förutsättning för den nyliberala övertygelsen om 

marknadens överlägsenhet gentemot staten. Konkurrens antas leda till tillväxt genom en mer 

effektiv användning av resurser och genom skapa incitament för innovation och nytänkande. 

Nyliberala tänkare framhåller också konkurrens som en garant för individens frihet, genom att 

täv lan mellan olika aktörer skapar valfrihet och erbjuder sätt att fördela resurser utan statlig 

inblandning. I kontrast till denna positiva syn på konkurrensens så bygger nyliberalismen på 

en pessimistisk syn på politik som karaktäriserat av ineffektivitet, maktkamp och 

egenintresse". (Nyberg i Statsvetenskaplig tidskrift nr 4 2015 sid 508f). Detta innebär att 
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"Statens roll är att agera neutral domare och upprätthålla marknadens spelregler och får därför 

inte frestas till att lyssna på enskilda gruppers krav på omfördelning och lägga sig i spelets 

utgång" (Ibid sid 509) och "Därför måste så väl offentliga aktörer, företag och individer 

tvingas att respektera den fria konkurrensen" (Ibid sid 509). Denna demokratiideologi kräver 

" en stat som driver en politik som är förenlig med konkurrensen. Enligt nyliberal ideologi bör 

alltså konkurrensen upphöjas till en mätsticka för vilken politiken som anses önskvärd --- . 

Foucault har beskrivit detta som att marknaden säger sanningen till politiken genom att 
fungera som en sorts ekonomisk tribunal som avgör vad som är bra och dålig politik" 

(Ibid sid 510). Konsekvensen av detta blir att "Konflikter om vad som är bra och dåligt för 

konkurrensen, och alltså vilken politik som är önskvärd, avgörs inom juridiken, samtidigt som 

jurister i högre grad förlitar sig på ekonomiska analyser och resonemang i sina avgöranden. 

Nyliberal politik leder därmed till en juridifiering av politiken som innebär att makt flyttas 
från politiker till jurister och ekonomer" (Ibid sid 511). 

Vad som ovan beskrivs är ett paradigmskifte i den svenska uppfattningen av demokrati och 

detta belyses inte av Demokratiutredningen i sitt betänkande. Utredningen tycks snarare anse 
de1ma utveckling vara en naturlag som alla måste förhålla sig till, det finns inget som kan 

stoppa denna utveckling. Sanningen är dock att det är en medveten förd politik i Sverige de 

senaste cirka 30 åren som degraderat demokratin i den betydelse som utredningen vill ge 

begreppet demokrati. Målet "En hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och 
inflytande", med vidhängande delmål, uppnås inte gentemot den stora majoriteten 

medborgare. Ett konkret exempel är bostadssegregationen som utredningen själv anger 

medföra brott mot demokratins mål. Bostadssegregationen är en konsekvens av en medveten 

förd politik, utförsäljning av fastighetsbestånd inom kommunala allmännyttiga bostadsbolag 
och införande av större inslag av marknadshyressättning tillsammans med införandet av 

friskolor och fritt skolval, har starkt bidragit till bostadssegregation, det vill säga den förda 

politiken har devalverat demokratin i utredningens mening till underordnat värde till förmån 

för marknaden och individualismen. Demokratiutredningen har inte i sitt betänkande gjort en 
analys av detta fenomen. 

En annan aspekt av demokrati i form av deltagande är tillit, för att medborgare skall delta i 

den politiska processen ( demokratiska processen), anser Ljusnarsbergs kommun att tillit till 

samhället och den politiska processen är av avgörande betydelse. Denna tillit har minskat den 
senaste tiden och detta har sin förklaring. Ageranden från politiker, tj änstemän och andra 

aktörer som exempelvis Mona Sahlin, Mariaime Samuelsson, Jean-Claude Juncker, Svenska 

Kyrkan och Nordea gör det fullt begripligt att tilliten bland medborgarna är svag och intresset 

för att delta i den demokratiska processen är tämligen låg. Detta är en oroande utveckling då 

Norden har en tillitskultur enligt historikern Lars Trädgårdh "som bygger på att mä1miskor har 

förtroende för samhällets institutioner " och "Tillitskulturen hotas om de högsta ledarna i 

näringslivet, facken, myndigheterna och politiken inte tar ansvar" (Grant och Mosskin i 
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Dagens Samhälle nr 21 2016 sid l 0). Detta fenomen med tillit är något som 

Demokratiutredningen undviker att ta upp i sitt betänkande. 

Vad som framförts ovan är Ljusnarsbergs kommuns huvudsakliga kritik mot 
Demokratiutredningens betänkande, det är undfallande och i avsaknad av att belysa 

avgörande demokratiska problem i landet, vilket gör att utredningen är bristfällig. De förslag 

som framförs är av perifer betydelse för den demokratiska utvecklingen i Sverige. 

7 De förtroendevalda och den sociala representativiteten 
Utredningen avslöjar i detta kapitel ett dubbelspel. På sidan 243 anges beträffande folkvalda 

att "Social representativitet är en rättvisefråga och en fråga för demokratis legitimitet". 

Däremot anges på sidan 222f att "I och med de förtroendevalda kvinnorna generellt har en 

högre utbildning leder kvotering av kvi1mor till att de förtroendevalda i sin helhet blir mer 
kvalificerade (vår kursivering)" . Utredningens uppfattning är således att högre utbildade 

personer är mer kvalificerade till att vara förtroendevalda. Detta är ett synsätt och en 

nedvärdering av representativiteten från utredningens sida som Ljusnarsbergs kommun starkt 

motsätter sig. Den kan dock tolkas som utredningens uppriktiga uppfattning om människors 

lika värde och betydelsen av representativitet i beslutande församlingar. 

7.6.4 De politiska partiernas insatser för att förbättra elen sociala representativiteten 
Ljusnarsbergs konmrnn menar att utredningen här visar sin bristande förankring i 

verkligheten, det anges att partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater till 

politiska uppdrag (sid 251) samt att partierna bör "införa begränsningar för hur länge en 

person kan sitta på ett särskilt uppdrag" (sid 252). I flertalet partier och flertalet kommuner i 

landet är det oerhört stora problem med att rekrytera personer vilka är beredda att arbeta 
partipolitiskt och påta s ig förtroendeuppdrag. Det är utifrån detta en ren utopi att det skulle 

filmas möjlighet att nominera två personer till va1je förtroendeuppdrag samt begränsa hur 

länge en person får i1meha ett uppdrag. 

Det är även diskutabelt hur demokratiskt det är att begränsa hur länge personer får inneha 

förtroendeuppdrag. 

8.3.2 Försök med direktval till geografiska nämnder 
Ljusnarsbergs kommun motsätter sig förslagen om direktvalda geografiska nämnder och att 

tillåta att ett antal mandat i nämnderna tillsätts direkt av väljarna. Utredningen konstaterar 

själv att direktval kan leda till minskad helhetssyn och ökad populism (sid 271). När sedan 

utredningen menar att denna möjlighet enbart skulle finans på landsbygden blir förslagen 

svåra att förstå. Det finns dessutom inte enligt Ljusnarsbergs kommun anledning till att ha 

olika valsystem för mandaten i en och samma nämnd. 
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9.3.2 Förtydliga ordföranden i styrelsen liksom övriga kommunal- och landstingsråds 
funktion 
Ljusnarsbergs kommun förstår inte vi lka positiva effekter som skulle uppnås med 

uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda som fullgör sina uppgifter på heltid eller 

betydande del av heltid när dessa enligt utredningen "ska innehålla en beskrivning av 

uppdragets huvudsakliga uppgifter, men bör inte skapa inlåsningseffekter" (sid 324). Detta 

medför, enligt Ljusnarsbergs kommun, enbart mer administrativt arbete inom kommunen. 

9.3.3 Begränsa antalet mandatperioder för ordförandeposter 
Ljusnarsbergs kommun hänvisar till vad som i yttrandet framförts under avsnitt 7.6.4. 

10.4.3 Ge utredningar bättre förutsättningar att inhämta åsikter och intressen från 
allmänheten 
Ljusnarsbergs kommun ser, å demokratins vägnar, med oro på att "Direktiven har blivit mer 

de taljerade och de är ofta på förhand givet vad utredningarna ska komma fram till" (sid 353). 

Ett viktigt inslag i den svenska demokratin är ett utredningsväsende där utredningarna är 
objektiva och allsidiga, utan detta förfarande minskar förtroendet för utredningar. 

10.6 Överväganden och förslag om möjligheterna att påverka genom icke-institutionella 
kanaler 
Utredningens bedömning är att det inte är önskvärt med register över lobbyister vid riksdagen 

(10.6.1 s id 375). Utredningen gör även bedömningen att lobbying inte är en direkt utmaning 

mot demokratin (sid 373). Ljusnarsbergs kommun delar inte dessa uppfattningar. 

Lobbyism anser Ljusnarsbergs kommun är en fara för demokratin, i synnerhet i ljuset av den 

avkorporativisering som utredningen konstaterar (sid 359). Detta, tillsammans med 

professionaliseringen av påverkansarbetet, medför en stor risk för demokratiskt underskott, 

resursstarka organisationer och intressegrupper ges ett större inflytande och därmed minskar 
den politiska jämlikheten. Ljusnarsbergs kommun anser även att utredningen tar för lätt på 

rörligheten mellan näringsliv och politik. 

10.6.2 Folkmotion bör införas i riksdagen 
Ljusnarsbergs kommun är negativ till detta förslag. Ljusnarsbergs kommun vill likt 

Grund lagsutredningen i sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125), betona att 

den representativa demokratin är och bör förbli fundamentet i det svenska folkstyret. 

Folkmotioner är utifrån detta perspektiv en försvagning av demokratin. 

10.6.3 Stärkt insyn i riksdagens arbete 
Utredningens bedömning är att "Riksdagen bör verka för att allmänheten har god insyn i 

riksdagens arbete" (sid 384), detta motiveras bland annat av "Mot bakgrund av olika former 
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av informella kontakter mellan intresseorganisationer och riksdagen ökar kan det finnas skäl 

att vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i transparenta former" (sid 384). 
Enligt Ljusnarsbergs kommun motiverar detta registrering av lobbyister. 

11 Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 
Utredningen konstaterar att medborgardialoger inte ger "alla medborgare samma 

förutsättningar att delta och påverka" (sid 406) och "Det finns en tendens att s.k. nimbys (not 

in my back yard) eller resursstarka särintressen organiserar sig och kan förhindra en process 

som en bredare allmänhet står bakom" (sid 407). Detta visar också "att det oftast är personer 

från resursstarka grupper som deltar i medborgardialoger. Det kan innebära att dessa genom 

att delta i medborgardialoger stärker sitt inflytande i den lokala demokratin" (sid 407). 

Utredningen konstaterar också att "Flera studier och utvärderingar av olika former av 

medborgardialoger visar att dessa också ofta gyrrnar resursstarka medborgare.---. Det finns 
därmed en risk att medborgardialoger bidrar till att redan resursstarka grupper får ytterligare 

en kanal att framföra sina intressen" (sid 432). 

Ljusnarsbergs kommun anser att utredningen avfärdar detta demokratiska problem lättvindigt 

genom att ange att kommunerna bör anta principer och riktlinjer för medborgardialogerna och 
att fu llmäktige skall verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina 

synpunkter inför beslut (sid 413). Därtill skall fullmäktige anta en demokratipolicy (11.5.4 

sid 437) och införa medborgarråd. Ljusnarsbergs kommun har svårt se detta medföra några 

större demokratiska vinster utan snarare mer administration och falska förhoppningar om 

inflytande bland medborgarna. Dessutom kan det ifrågasättas hur detta förhåller sig till den 

representativa demokratin. 

12 Det förstärkta folkinitiativet 
12.7 Övervägande och förslag om folkinitiativet 
Utredningens sammanfattande analys är att "Folkinitiativet är ett värdefullt redskap för 

inflytande och delaktighet i den lokala demokratin. Några förändringar av folkinitiativets 

grundläggande principer behöver inte göras" (sid 463). 

Ljusnarsbergs kommun delar inte utredningens analys. Folkinitiativet är en motsättning ti ll 

den representativa demokratin och lokala folkomröstningar gynnar särintressen, försvårar en 

helhetssyn på politiken och ansvaret för de politiska besluten, de som initierar 

folkomröstningar har inget helhetsansvar och det främjar populism och egoism. Det är 

förbluffande enligt Ljusnarsbergs kommun att utredningen inte analyserar tvivelaktiga 
demokratiska metoder som folkinitiativ och folkomröstningar i den lokala demokratin och det 

representativa styrelseskicket. Det demokratiska underskottet ökas även med utredningens 
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bedömning att de politiska partierna skall binda sig vid att följa valresultatet i en 

folkomröstning (12.7.7 sid 483). 

13 Medborgarförslag och folkmotion 
Ljusnarsbergs kommun anser inte folkmotion skall ersätta möjligheterna för kommunera att 

själva besluta om det skall finnas möjlighet till medborgarförslag eller ej. 

För det första är förslaget om lagstiftad fo lkmotion ett ingrepp i den kommunala 

självstyrelsen. För det andra undergräver folkmotioner den representativa demokratin och 

gynnar resursstarka grupper samt öppnar upp för organiserade särintressen. Det films i 

dagsläget ett tämligen svagt intresse för medborgarförslag och sannolikt kommer intresset för 

folkmotioner vara svagt. Medborgarförslagen visar att det är mindre specifika sakfrågor som 

lyfts upp och därmed medför det ett merarbete som riskerar undantränga viktigare frågor, det 

finns ingen anledning att tro utan att det blir samma konsekvenser av folkmotioner. Däremot 

finns det en fara med att tillåta namninsamlingar via webb för både folkinitiativ och 

fo lkmotioner, risken för att oky1mesunderskrifter ökar sannolikt, det är enkelt att göra en 

underskrift på webben utan närmare eftertanke. Merarbetet för kommuner kan bli betydande. 

Ljusnarsbergs kommun ställer sig tveksam till utredningens ärliga uppsåt med att införa 

folkmotion i stället fö r medborgarförslag, på sidan 63 7 anger utredningen att "det troligtvis 

kommer att leda till att färre förslag inkommer" om folkmotion ersätter medborgarförslag. 

14.8.1 Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 
Ljusnarsbergs kommun anser inte att det skall genomföras en försöksverksamhet med sänkt 

rösträttsålder ti ll 16 år vid val ti ll kommunfullmäktige 2018 och 2022. Utredningens 

motiveringar för detta är för svaga. Förslaget blir ännu mer obegripligt när det bara skall 

genomföras i de kommuner som önskar ingå i försöksverksamheten, det torde strida mot de 

demokratiska principerna att vissa ungdomar har rösträtt ti ll kommunfullmäktige men inte 

andra, allt beroende på vilken kommun de är folkbokförda i. 

14.8.3 En genomtänkt och sammanhållen ungdomspolicy 
Ljusnarsbergs kommun har svårt att se hur upprättandet av kommunal policy eller 

handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken skulle gynna demokratin i praktiken och 

ungas inflytande, faran för att detta bara blir en pappersprodukt utan reell inverkan på den 

lokala demokratin är stor. 

14.8.4 Öka elevers kunskaper och formerna för medborgerligt inflytande 
Ljusnarsbergs kommun är positiv till utredningens förslag. Dock är kommunen oroad över att 

utredningen påvisar en stor brist bland lärare och skolledare vad gäller den lokala demokratin 

och den lokala politiska förvaltningen. 
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14.8.5 Samverkan mellan skolor och den lokala politiska förvaltningen 
Ljusnarsbergs kommun delar utredningens bedömning. 

14.8.6 Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik skall öka 
Ljusnarsbergs kommun delar till fullo utredningens förslag. I dagens samhälle med allt fler 

sociala medier där synpunkter och åsikter florerar utan någon källhänvisning eller ansvarig 

medför att behovet av källkritik är större än någonsin. Detta gäller även beträffande 

utvecklingen av medier som TV, radio, tidningar och tidskrifter, det journalistiska arbetet har 

allt mer blivit ett refererande, djuplodande inslag och artiklar med ordentlig research är 

numera all t mer sällsynt. 

14.8. 7 Stärk ungas organisering, föreningskunskap och främja föreningsengagemanget i 
skolan 
Ljusnarsbergs kommun vill här understryka vad som utredningen anger på sidan 569 "Det är 

också viktigt att ideella föreningar och nätverk ges tillträde till skolorna och att kontaktytorna 

mellan elever och det civila samhället främjas". Detta kräver att skolorna öppnar sig för 

omvärlden. 

15.7.5 Tillgängliga lokaler för politiska möten 
Ljusnarsbergs kommun delar utredningens bedömning men vill samtidigt påtala att 

tillhandahållandet av tillgängliga lokaler för samtliga politiska möten kan medföra stora 

kostnader. 

16. Konsekvenser av förslagen 
Ljusnarsbergs kommun anser det beklämmande att utredningen, likt i princip alla statliga 

utredningar numera, anger att deras förslag inte innebär några ekonomiska konsekvenser för 

kommunerna, allt för att staten skall undgå finansieringsprincipen. Skapandet av diverse 

dokument, ökade krav på kommunerna på det digitala området, ökade informationskrav, 

medborgardialoger och ökad tillgänglighet är exempel på vad som framkommer i utredningen 

som kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna. Särskilt stötande är det när 

utredningen påstår på sidan 638 att införandet av folk.motioner innebär "en stor besparing för 

kommuner och landsting". Utredningens resonemang som föregår denna slutsats är av sådan 

fantasifull teoretisk karaktär att den saknar all förankring i den kommunala verkligheten. 
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Sammanfattning 

2014 års Demokratiutrednings uppdrag har varit att utreda hur 
engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och 
breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och in
flytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen 
kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska 
systemet och utredningen har antagit namnet 2014 års Demokrati
utredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. Vårt fokus är det 
som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjlig
heter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. 

U ppdraget, såsom det framgår av direktiven (se bilaga 1), rör 
huvudsakligen två former av politisk påverkan. D et handlar för det 
första om möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald 
inom ramen för de representativa beslutsformerna och, för det andra, 
om möjligheterna att som enskild individ eller t illsammans med 
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen. Sådana aktivi
teter kan ske genom formella påverkanskanaler, t.ex. folkomröst
ningar, medborgarförslag, medborgardialoger och remissvar, eller 
genom informella påverkanskanaler, t.ex. demonstrationer, medie
kampanjer, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker. 
Enligt direktiven ska vi också belysa frågor om representation och 
om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen 
utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Utredningen 
ska också behandla frågor om ungas politiska representation, del
aktighet och inflytande. U töver de specifika frågor som nämns ovan 
har utredningen i uppdrag att undersöka och beskriva de samhälls
förändringar som kan påverka individers demokratiska delaktighet 
och möjligheter till inflytande på sikt. 

Vi har under utredningstiden haft ett stort antal avstämningar 
och möten med förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer i 
det polit iska systemet, med företrädare fö r de politiska partierna, 
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representanter för civilsamhällsorganisationer och med intresserade 
från allmänheten. Vi har genomfört ett flertal enkäter, intervjuer 
och undersökningar samt beställt underlagsrapporter från samman
lagt 24 forskare. D essa rapporter har presenterats och diskuterats 
på seminarier runt om i landet och har publicerats i en särskild 
forskarantologi. Vår ambition har varit att driva offentlig debatt 
och s timulera ti ll samtal o m de frågor som vi har haft i uppgift att 
utreda, men också att skapa oss en bredare och djupare bild av 
tillståndet i demokratin. Betänkandet är på detta sätt både en redo
görelse för t illståndet i demokratin och en samling förslag, bedöm
ningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas 
och förstärkas. 

Demokratin är stark, men den politiska ojämlikheten ökar 

Strax efter millenniumskiftet, i februari 2000, överlämnande den 
förra D emokratiutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Ut
redningen tillsattes i en tid då demokratin ansågs stå inför ett antal 
allvarliga utmaningar. Engagemanget inom folkrörelserna hade av
tagit, de politiska partierna hade förlorat medlemmar och valdeltag
andet var sjunkande. Intresset för politik ansågs vara lågt, i synner
het bland unga. 

Vissa av dessa utmaningar kvars tår nu, femton år senare. Sam
tidigt måste bilden nyanseras. Även om de traditionella folkrörelse
organisationerna engagerar färre individer är det medborgerliga 
engagemanget alltjämt högt. Engagemanget tar sig nya uttryck genom 
nätverksbaserade och mer informell t organiserade rörelser. Par
t ierna är inte längre masspartier med stora medlemskårer, men 
antalet partiaktiva sjunker inte längre. Förtroendet för de politiska 
partierna är fortfarande lågt, men har stärkts. Valdeltagandet har 
ökat i de tre senaste riksdagsvalen. A ttitydundersökningar visar att 
förtroendet för regeringen och riksdagen har ökat under de senaste 
femton åren. Intresset för poli tik bland unga är starkt. 

D enna utredning kan konstatera att demokratin i dag står stark. 
Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Klyftan 
mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. D essa 
deltagandeklyftor märks tydligt när det kommer till engagemanget 
i det civila samhällets organisationer, liksom i de politiska partierna. 
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D e som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska 
partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resurs
starka personer. D et är i synnerhet personer med låg utbildning 
och med lågavlönade jobb som har lämnat partierna. D et märks 
också när det kommer till förtroendet för demokratins institu
tioner och procedurer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare 
bland resursstarka individer, dvs. p ersoner med hög utbildning och 
inkomst, än bland resurssvaga. Samma förhållande gäller när det rör 
upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet 
har ökat under senare år, men skillnaderna mellan resurssvaga och 
resursstarka grupper är alltjämt stora. I riksdagsvalet var det unge
fär 15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och låg
utbildade liksom betydande skillnader i valdeltagandet mellan svensk 
och utrikes födda. 

Skiljelinjen mellan de "demokratiskt aktiva" och de "demokratiskt 
passiva" sammanfaller i sto r uts träckning med andra sociala och 
ekonomiska klyftor i samhället. D e som inte deltar i demokratins 
processer har lägre utbildning, lägre inkomst och en betydligt svag
are förankring på arbetsmarknaden. Vissa undersökningar visar 
även att gruppen passiva lider av ohälsa i större utsträckning än den 
demokratiskt aktiva gruppen. Skillnaderna avspeglar sig i vad som 
skulle kunna beskrivas som ett utanförskap och ett innanförskap 
eller som vidgade klassklyftor. 

Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större 
utsträckning rumsliga och geografiska. D e demokratiskt aktiva och 
de passiva bor i skilda bostadsområden, går i o lika skolor och ut
övar sina fritidsintressen på olika platser. D etta avspeglar sig också 
i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm, 
G öteborg och Malmö som hade högst och lägst valdeltagande var 
över 40 procentenheter i riksdagsvalet 2014. Vidare framträder del
tagandeklyftor i konsumtionen av nyheter. Andelen "nyhetsund
vikare" har ökat under senare år, och denna grupp består i stor 
utsträckning av personer med svaga socioekonomiska resurser. D en 
demokratiska arenan, dvs. de platser där tankar, åsikter och intressen 
utbyts, är allt mer segregerad. D etta är en stor utmaning för demo
kratin. 

Ett ytterligare problem är att flera samhällstendenser såsom glo
baliseringen, digitaliseringen, demografiska förändringar och klimat
hotet kan förstärka olikheterna mellan olika grupper samtidigt som 
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dessa tendenser ställer demokratin och samhället i sin helhet inför 
nya utmaningar. Dessa samhällstendenser har och kommer under 
de närmaste åren förändra förutsättningarna för demokratin liksom 
för ekonomin, arbetsmarknaden och maktrelationerna i samhället. 
F lera av de utmaningar som vi i dag står inför innebär dessutom att 
vi kommer behöva fatta svåra beslut rörande fördelningen av 
resurser. Att med demokratins mekanismer skapa konsensus bakom 
de beslut som är nödvändiga för samhällets långsikt iga hållbarhet 
och utveckling är en utmaning inte bara fö r det politiska systemet 
utan fö r hela vårt samhälle. 

En ny målsättning för demokratipolitiken 

Det är viktigt att demokratipolitiken är inriktad på att möta de 
utmaningar som nämns ovan. Vi föreslår därför en ny målsättning 
för demokratipolitiken. Målsättningen ska vara "en hållbar demo
krati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". Vi 
menar att demokratin blir starkare när det är många som deltar och 
upplever sig vara delaktiga i samhället. Ett brett deltagande ger bättre 
förutsättningar för att fler röster ska kunna komma t ill ut tryck, 
vilket gör at t inflytandet kan bli mer jämlikt. Ett jämlikt inflytande 
förutsät ter också att alla har samma möjligheter att delta och på
verka den politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell lägg
ning, ålder eller socioekonomisk status. Syftet med demokrat ipoli
tiken måste därfö r vara att öka deltagandet och att verka för att 
inflytandet utövas mer jämlikt. 

Vi menar vidare att demokratin måste vara hållbar. Med detta 
menar vi en demokrati som kännetecknas av starka offentliga insti
tutioner som kan fatta beslut effektivt, rättssäkert och t ransparent. 
Det förutsätter också att medborgarna har för troende fö r demo
kratins institut ioner och procedurer, at t det demokrat iska engage
manget är högt och at t de fl esta upplever att de kan påverka. En 
hållbar demokrati förutsätter slutligen att de mänskliga rät tigheterna 
respekteras. 

Denna målsättning måste efterföljas av åtgärder som syftar till 
att skapa ett jämlikt inflytande och ett ökat och breddat deltag
ande. Regeringen bör genomföra demokratifrämjande insatser inför 
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och mellan valen och dessa bör vara inriktade på att öka den poli
tiska jämlikheten. Det handlar o m att ge organisationer i det civila 
samhället förutsättni ngar att engagera grupper som annars inte del
tar. Kommuner, landsting och regering har ett särskil t ansvar att ge 
medborgarna goda förutsättningar att delta och framföra synpunk
ter i politiska beslutsprocesser. F lera av våra förslag syftar till detta. 

Det är dock svårt att i grunden förändra maktförhållanden i 
samhället genom demokratireformer eller åtgärder för att främja 
deltagandet. Vårt uppdrag är begränsat t ill att analysera individers 
möjligheter t ill delaktighet och inflytande mellan valen och inte 
maktrelationerna i samhället ur ett vidare perspektiv. Mot bakgrund 
av omfattningen och djupet av de samhällsförändringar vi bevittnar 
i dag föreslår vi att en utredning tillsätts med uppgift att samman
ställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället 
har förändrats sedan millenniumskiftet. En sådan maktutredning 
ska bidra med ett underlag som ger polit iska beslutsfattare bättre 
förut sättningar att fatta långsiktiga och ändamålsenliga beslut för 
at t möta de utmaningar som samhället och demokratin står inför på 
sikt. 

De politiska partierna är inte i kris 

Vår analys visar att föreställningen om en partikris i stora drag kan 
avskrivas. Medlemsutvecklingen i partierna är inte längre negativ. 
Medlemmarna spelar också en annorlunda roll i partierna än tidi
gare. Kommunikationen med väljarna har underlättats genom den 
digitala tekniken medan valrörelserna har professionaliserats och 
partierna har anställ t mer personal. Samtidigt hade var fjärde lokal 
partiorganisation svårigheter att hitta kandidater till vallistorna inför 
de allmänna valen år 2014. Det är därför viktigt att partierna fort
satt verkar för att rekrytera nya medlemmar. 

Partierna måste utveckla sitt rekryteringsarbete 

Ett problem för partidemokratin är att personer som uppger att de 
är lågutbildade, har arbetarklassbakgrund, är född a utanför Sverige, 
är unga eller kvinnor är underrepresenterade bland medlemmarna. 
Det kan medföra att partierna har svårt att fånga upp de åsikter och 
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perspektiv som dessa grupper har. Vår översyn visar att samtliga 
partier arbetar för att värva medlemmar, och att de flesta partier verkar 
för att rekrytera medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom 
kvinnor, unga och utrikes födda. Samtidigt visar undersökningar 
att de flesta som engagerar sig i ett parti gör det eftersom de själva 
befinner sig i ett sammanhang med andra partiaktiva. Sammantaget 
består partierna av en socialt sammanhållen grupp som ofta har 
ryggarna utåt. 

Vi anser därför att partierna måste utveckla sitt rekryterings
arbete. Partierna bör aktivt arbeta med att söka upp nya medlem
mar utanför de redan aktivas nätverk. För rekryteringen av unga är 
det av särskild betydelse att partierna är närvarande i skolan, på 
fritidsgårdar och i föreningslivet. För att kontaktytor ska uppstå 
med personer som annars inte skulle gå in i ett parti är det också 
viktigt att partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhället, även mellan 
valkampanjerna. D et gäller särskilt i områden med hög arbetslöshet 
och en stor andel utlandsfödda. 

Motverka professionaliseringen av partierna 

De politiska partierna professionaliserar sin verksamhet alltmer. 
Professionaliseringen leder ti ll att politikutvecklingen inom partierna i 
stor utsträckning drivs av personer som inte är eller har varit för
troendevalda och därmed inte har erfarenhet av det politiska besluts
fattandet. Det ökade antalet anställda ideutvecklare, s.k. policy
professionella, kan också leda till att medlemmarnas möjligheter att 
delta i ideutvecklingen minskar. En utveckling med ett ökat antal 
politikutvecklare som inte har erfarenhet av ett förtroendeuppdrag 
kan leda till at t politiken driver bort från den faktiska verklighet 
som väljarna upplever och som de förtroendevalda på lokal nivå har 
att hantera. 

Partierna är också mer fokuserade på de opinioner och åsikter 
som framförs genom olika medier än på kommunikationen med 
enskilda väljare. Den politiska debatten i media är vikt ig, men med 
tanke på att det är allt färre som följer de etablerade medierna och 
deltar i den åsiktsbildning som sker i dessa finns det en risk att 
partierna inte fångar upp de bredare åsikterna i samhället. D et fi nns 
också en risk att partierna blir mer mottagliga för det påverkans-
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arbete som olika intresseorganisationer och PR-byråer bedriver 
genom medierna. 

Partierna måste reformera sina organisationer 

Den del av befolkningen som identifierar sig med ett politiskt parti 
har sjunkit kraftigt, vilket gör det svårare att mobilisera politiskt 
intresserade utifrån en ideologisk samhörighet. Denna utveckling 
kan delvis förklaras av värderingsförändringar, som individualiseringen 
och en minskad auktoritetstro. Människor är i dag mer benägna att 
engagera sig i sakpolitiska frågor än långsiktigt i ett politiskt parti. 
Förtroendet för de politiska partierna har visserligen stärkts under 
2000-talet, men partierna är alltjämt en av de samhällsinstitutioner 
som allmänheten hyser lägst förtroende för. D et är troligt att 
många väljer andra sätt att uttrycka sitt politiska engagemang efter
som de inte tror att det är möjligt att påverka genom ett politiskt 
parti. Vår översyn visar också att en stor del av medlemmarna anser 
att interndemokratin är dålig, även om medlemsinflytandet har stärkts 
över tid. D e individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är 
mer engagerade och s täller större krav på inflytande än tidigare. 

D et är viktigt att partierna inte är exklusiva kanaler för inflyt
ande som enbart är t illgängliga för en liten krets av partiaktiva. Vi 
menar därför att partierna bör verka för att partimedlemmar på 
lokal nivå får möjligheteter att delta i ideutvecklingen. Partierna 
bör också överväga att oftare ha medlemsomröstningar om prin
cipfrågor och att öka inflytandet vid val av partiledare. Samtidigt är 
medlemmar i partierna i dag inte särskilt representativa för sam
hället i övrigt och en förstärkt interndemokrati skulle därför kunna 
leda till att partierna fjärmar sig ytterligare från övriga delar av 
befolkningen. 

Det går inte att förvänta sig att partierna kommer att återta den 
roll i demokratin som de en gång hade. Medlemsminskningen beror 
inte enbart på partierna själva, utan är också en effekt av att sam
hällsengagemanget som sådant har förändrats. Mot denna bakgrund 
bör väljarna få möjlighet att förmedla sina intressen och åsikter till 
beslutsfattarna även på andra sätt än genom de politiska partierna. 
Våra förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att framföra sina synpunkter inför beslut liksom 
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införandet av förslagsrätt på lokal och nationell nivå, s.k. folk
motion, förstås mot den bakgrunden. 

Se över partistödet 

Vår översyn visar att det offentliga stödet till de politiska partierna 
inte fullt ut används i enlighet med vad det är avsett för. Stödet till 
riksdagsledamöter, som syftar t ill att bistå ledamöternas arbete, 
används i stor utsträckning till annan verksamhet än riksdagsarbete. 
Därutöver överförs delar av det kommunala partistödet till natio
nell nivå. Samtidigt visar vår översyn att antalet politiska sekre
terare och hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i kommuner 
och landsting har ökat på senare tid. En anledning till detta är att 
den politiska majoriteten i kommunerna ofta försäkrar sig om ett 
stöd från mindre partier genom att bl.a. erbjuda avlönade politiska 
sekreterartjänster. Sammantaget anser vi att det finns skäl att till
sätta en bredare översyn av partistödet. Ö versynen bör i första 
hand ha till uppgift att klargöra i vilken mån de olika formerna av 
partistöd används på ett ändamålsenligt sätt och om det finns skäl 
att göra förändringar och förtydliganden om hur stöden ska för
delas, användas och redovisas. 

De förtroendevalda och den sociala representativiteten 

Vi har gjort en analys av de förtroendevaldas representativitet utifrån 
kön, bakgrund (födelseland) och ålder. När det kommer till dessa 
tre aspekter kan vi konstatera att politiken inte är jämställd eller 
jämlik. 

Även om kvinnors representation i riksdagen har minskat de två 
senaste mandatperioderna har jämställdheten i kommun- och lands
tingsfullmäktige förbättrats över tid. Det är i dag något fler kvinnor 
som innehar tyngre poster, såsom kommun- eller landstingsstyrel
sens ordförande, än vad det var vid ingången av millenniumskiftet. 
Totalt sett är dock kvinnor underrepresenterade på inflytelserika 
positioner. Kvinnliga poli tiker är mer utsatta för hot, våld och tra
kasserier och lämnar sina uppdrag under och efter mandatperioden 
i högre utsträckning än män. Kvinnor är också tydligt under
representerade i kommunala bolagsstyrelser. 
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Därutöver avspeglar inte de politiska församlingarna den mång
fald som i dag finns i det svenska samhället. Utrikes födda är under
representerade på alla nivåer i politiken. Personer som invandrat till 
Sverige engagerar sig polit iskt i lägre utsträckning än inrikes födda, 
vilket delvis kan förklara underrepresentationen, men delaktigheten 
ökar med vistelsetiden i Sverige. Upplevelser av diskriminering är 
också en faktor som påverkar delaktigheten bland utrikes födda. 
Bostadssegregeringen innebär att det är en stor andel utrikes födda 
som bor i politikerglesa bostadsområden. Eftersom de flesta som 
går in i politiken gör det för att de kommit i kontakt med andra 
partiaktiva är det därmed mindre sannolikt att utrikes födda upp
manas att engagera sig partipolitiskt. Undersökningar visar också att 
utrikes födda avancerar långsammare mot de tyngre uppdragen än 
inrikes födda. 

Unga under 29 år är den grupp som är mest underrepresenterad 
i kommun- och landstingfullmäktige i relation till andelen bland de 
röstberättigade medan äldre är kraftigt underrepresenterade i riks
dagen. D et kan leda till att ungas och äldres perspektiv inte till
godoses i det lo kala respektive det nationella beslutsfattande. När 
det gäller unga medför underrepresentationen i den lokala demo
kratin att det är få unga som får erfarenhet av att ha ett förtroende
uppdrag, vilket är viktigt för det fortsatta politiska engagemanget. 

Social representativitet å'r viktigt för demokratins legitimitet 

Vi menar att förutsättningarna för ett jämlikt politiskt inflytande 
blir bättre när alla delar av befolkningen är representerade i de be
slutsfattande församlingarna. Social representativitet är en rättvise
fråga och en fråga för demokratins legitimitet. Politiker som delar 
sociala och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp har 
en bättre förmåga att fånga upp, lyssna in och förmedla väljares 
intressen och åsikter. D essutom påverkar representativiteten del
aktigheten i samhället. Det är rimligt att anta att när en individ 
upplever sig vara representerad blir den också motiverad till att 
delta. 

Ansträngningarna för att uppnå politisk jämlikhet är huvudsak
ligen en fråga för de politiska partierna och därför lämnar vi ett 
antal rekommendationer för hur ett arbete med att förbättra repre-
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sentativiteten skulle kunna gå till. Partierna i en kommun eller ett 
landsting bör t.ex. komma överens om att samordna sin nomi
neringsprocess på så sätt att könsbalansen i styrelser och nämnder 
blir jämnare. Detta är särskilt viktigt vid tillsättningen av kom
munala bolagsstyrelser där kvinnors underrepresentation är påtag
lig. Vi menar också att partierna bör ha som princip att alltid nomi
nera två kandidater: en man och en kvinna. Det skulle underlätta 
för valberedningen att samordna tillsättningen. 

De förtroendevaldas villkor 

Den kommunala poli tikens villkor har förändrats under senare år. 
Antalet nämnder och uppdrag minskar, samtidigt som uppdragen 
koncentreras till ett mindre antal förtroendevalda. Inflytandet i den 
kommunala politiken utövas också av en all t mindre skara av led
ande förtroendevalda. Vi anser at t det finns ett värde med att det är 
en stor andel av befolkningen som har erfarenhet av att delta i 
politiska beslutsprocesser och därför bör inte uppdragen minska 
ytterligare vid reformer av den politiska organisationen. För att 
stimulera det demokratiska deltagandet på lokal nivå kan kommu
ner också genomföra försök med direktval för ett begränsat antal 
platser i en geografisk nämnd. 

Medialiseringen av politiken har let t ti ll att politikerrollen blivit 
mer krävande. Samtidigt sker beslutsgången i ett snabbare tempo 
och de poli tiska besluten är i sig mer komplexa. Dessa omständig
heter påverkar vem som väljer att engagera sig politiskt. Antalet 
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i fört id är också högt. 
Unga under 29 år och kvinnor med hemmavarande barn är över
representerade bland de förtroendevalda som hoppar av i förtid. 

Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går 
att ägna sig åt ett förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid t ill hel
tidsarbete och familjeliv. Det krävs en ny möteskultur där lång
dragna sammanträden är undantag. Det kan vara lämpligt att tillämpa 
stopptider liksom att öppna upp för ett mer frekvent användande 
av deltagande på distans. Åtgärder bör också genomföras för att 
underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn. Kom
muner skulle t.ex. kunna tillämpa mer genenerösa regler för barn-
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omsorg och förskola i samband med politiska möten i kommunen 
eller landstinget. 

Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen 

Under mandatperioden 2010 till 2014 lämnade var femte förtro
endevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje avhopp berodde på flytt 
från kommunen, och när det kommer till unga under 29 år var det 
57 procent som lämnade sitt uppdrag av denna anledning. D etta 
kan förklaras av att unga är mer rö rliga då de ännu inte börjat 
studera eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Det finns redan 
i dag en möjlighet för fullmäktige att besluta att en förtroendevald 
som är vald av fullmäktige får behålla sitt uppdrag trots flytt från 
kommunen. Vi fö reslår att denna möjlighet också ska o mfatta de 
folkvalda fullmäktigeledamöterna. 

Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under t1ygga 
och så'kra former 

Enligt Brottförebyggande rådets kartläggning utsattes en av fem 
förtroendevalda under 2013 fö r hot, våld eller trakasserier. Var
annan heltidspolitiker blev utsatt och majoriteten av dessa blev 
hotade eller trakasserade vid upprepade tillfällen. Med tanke på att 
en av fyra uppger att de censurerat sig själva på grund av rädsla för 
trakasserier kan detta anses ha en effekt på demokratin. Vi anser att 
det är viktigt att samtliga förtroendevalda får ett stöd i det fall de 
utsätts för våld, ho t eller trakasserier och att de därmed kan känna 
sig trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Vi 
föreslår därför att det i kommunallagen ska införas en bestämmelse 
som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de 
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och 
säkra former. 
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Möjlighet att vara ledig från sitt förtroendeitppdrag 

Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upp
levs som ett hinder fö r de förtroendevalda. Ersättning för inkomst
bortfall vid möten måste vara skäligt och täcka alla delar av inkom
sten . Vi anser vidare att det finns anledning att anpassa den rätts liga 
regleringen för uppdragen till den fakt iska samhällsutvecklingen. 
D et gäller inte minst regleringen av sjuk- och föräldraledighet. D et 
är fler kvinnor än män som hoppar av i fö rtid eller gör långa uppe
håll i sina politiska karriärer för att vara föräldralediga och detta få r 
sammantaget konsekvenser för jämställdheten i lokalpolitiken. Vi 
fö reslår d ärför att det ska vara möjligt att under en begränsad tid 
vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig. 
Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten . 

Den lokala politikens organisering 

U nder senare år har en maktförskjutning skett från fullmäktige och 
fritidspoli tikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och 
landstingsstyrelsen. F ullmäktige, som enligt kommunallagen är 
kommunens och landstingets beslutande församling, har en svag 
ställning. D essutom sker beredningen av beslut ofta utanför de for
mella institutionerna, t .ex. genom förhandlingar mellan partier som 
gemensamt s tyr kommunen eller landstinget. D etta påverkar både 
fullmäktiges och väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfat tandet 
och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna. 

F ör att ge fullmäktige makt att granska och utkräva ansvar anser 
vi att fullmäktige bör upparbeta en praxis för den interna gransk
ningen av maktutövningen i kommunen eller landstinget. Vi anser 
vidare att fullmäktige bör fatta beslut om uppdragsbeskrivningar 
som förtydligar rollfördelningen mellan olika förtroendevalda, i 
synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt 
övriga kommunal- och landstingsråd har i politiken. Ur ett med
borgarperspektiv är det rimligt att kräva att fullmäkt ige klargör vilka 
funktioner dessa förtroendevalda har i den lokala demokratin. 

F ör at t motverka elitism och maktkoncentration i poli tiken 
anser vi att det också är nödvändigt att verka fö r en ökad omsätt
ning av de kommunala förtroendeuppdragen. Vi anser att partierna 
internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i 
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hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag, 
t.ex. som ordförande i s tyrelsen eller i en nämnd. Det skulle öppna 
upp möjligheter för fler kandidater att träda fram och få betydelse
fulla positioner inom poli tiken. D et skulle också kunna bryta den 
sociala homogenitet som i regel gör sig gällande högre upp i poli
tiken. 

För att öka partiernas synlighet i den lokala demo kratin bör 
fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med jämna mellanrum 
arrangera allmänpolitiska debatter eller debatter om dagsaktuella 
frågor i ko mmunen eller landstinget. Sådana debatter kan bidra t ill 
att det allmänna intresset för lokalpolitiken ökar och att lokala 
partiföreträdare får tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter i olika 
samtidsfrågor. Vi föreslår därför att fu llmäktigepresidiet ska kunna 
fatta beslut om att en allmänpoli tisk debatt ska hållas utan samband 
med ordinarie ärendehantering. 

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom 
institutionella kanaler: remiss, samråd och kommitteväsendet 

D en formella kanalen för påverkan på den nationella nivån, remiss
väsendet, är viktig fö r att enskilda och intresseorganisationer ska 
kunna framföra sina synpunkter inför beslut. Åsiktsutbytet inom 
remissväsendet sker enligt formella regler och ger därmed förut
sättningar för transparens och ett jämlikt deltagande. Vid sidan av 
remissväsendet har användningen av samråd, hearings och konsul
tationer med särskilt inbjudna organisationer blivit ett all t vanligare 
sätt för Regeringskansliet att inhämta allmänhetens synpunkter, 
åsikter och intressen och för att stämma av underlag inför rege
ringsbeslut. 

Öppna upp remissprocesserna och samråden 

Vår översyn visar att det i huvudsak är etablerade och resursstarka 
organisationer som deltar i remissväsendet liksom i samråd och 
hearings. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisa
tionerna har förlorat medlemmar och fått en svagare lokal förank
ring, samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå, 
finns det en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras 
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genom dessa formella kanaler inte är representativa för den breda 
allmänheten. D et är därför viktigt att remisslistorna och inbjud
ningar till samråd och hearings vidgas så att nya delar av det civila 
samhället blir representerade. Riktlinjer för samråd och hearings 
bör utarbetas. 

Elektronisk förvaltning och digitala samrJd 

Regeringen har beslutat om en målsättning om att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Rege
ringen ska enligt sin e-förvaltningsstrategi verka "för öppnare förvalt
ning som stödjer innovation och delaktighet". Det är i detta sam
manhang anmärkningsvärt att Regeringskansliet inte har utvecklat 
sin elektroniska förvaltning. Regeringskansliet har förvisso en sär
ställning utifrån de krav på säkerhet och sekretessbehandling som 
kan ställas på den myndighet som ska bistå regeringen, men i flera 
aspekter leder den bristande digitaliseringen till att insynen och del
aktigheten blir lidande. D etta gäller inte minst remisshanteringen. 

Vi anser att den formella remissprocessen bör kompletteras med 
ett digitalt samråd som gör det möjligt att lämna synpunkter på 
konkreta frågeställningar. Digital teknik bör också användas vid 
övriga samråd, hearings och konsultationer och därigenom göra det 
möjligt att lämna synpunkter utan att vara fysiskt närvarande. Slut
ligen bör Regeringskansliet se över hur den elektroniska förvalt
ningen kan utvecklas. För att ett sådant utvecklingsarbete ska komma 
till stånd föres lår vi att en arbetsgrupp sätts upp under Förvalt
ningsministern eller IT-ministern. 

Utredningars och kommitteers förutså"ttningar att samråda 

Enligt vår översyn har enskildas och intresseorganisationers möjlig
heter att påverka politiken genom kommitteväsendet försämrats. 
Direktiv har blivit mer detaljerade, det är ofta på förhand givet vad 
utredningarna ska komma fram till och utredningstiden har blivit 
kortare. Med fl er enmansutredningar som har kort tid på sig har 
kommitteväsendets roll som konsensusbyggare försvagats. Enligt 
vår bedömning är det därför viktigt att kommitteer och utredningar 
uppmanas i sina direktiv att samråda och att de ges tillräckligt med 
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tid för att kunna stämma av och inhämta synpunkter från intresse
organisationer och allmänheten. 

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom 
icke-institutionella kanaler 

Vår översyn visar att de informella kontakterna mellan intresse
organisationer och beslutsfattare på nationell nivå har ökat i om
fattning under senare år. D enna utveckling är delvis ett resultat av 
att relationerna mellan beslutsfattandet och intresseorganisationer 
har ändrat karaktär. D en kan också förklaras av att politiken i sig 
blivit mer komplex och att kunskaps- och informationsbehovet har 
ökat. Därutöver har politiken anpassats till nyhetsmedierna, vilket 
har resulterat i att den politiska kommunikationen har fått en allt 
större betydelse och att antalet personer som har politisk ide
utveckling och påverkan som heltidssyssla, s.k. policyprofessio
nella, har ökat. D enna utveckling måste betraktas som en av de 
största förändringarna av den svenska demokratin som har skett 
under de senaste femton åren. 

Vi anser att det finns skäl att vara vaksam på en utveckling där 
politik- och ideutvecklingen i större utsträckning sker på arenor 
där enskilda individer inte har möjlighet att fritt delta eller bli 
representerade. En sådan utveckling skulle kunna innebära att den 
enskilde får sämre möjligheter till delaktighet, inflytande och insyn 
i politiken. Det kan också innebära att förutsättningarna för väljarna 
att utkräva ansvar av de folkvalda försämras. Dessutom är påverkans
arbetet en fråga om resurser, vilket inverkar på den poli t iska jäm
likheten. 

Kontakterna mellan beslutsfattare och intresseorganisationer 
bör inte regleras 

I nuläget utgör inte lobbyingen i form av informella kontakter 
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer en direkt utmaning 
för demokratin. Vi förespråkar därför inte att någon form av regle
ring införs som förändrar förutsättningarna för intresseorganisa
tionernas kontakter med beslutsfattare, t.ex. en registrering av 
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lo bbyister. D enna typ av reglering är svår att utforma på ett ända
målsenligt sätt som inte medför negativa effekter för demokratin. 

D et påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller 
tankesmedjor genomför riktar sig i första hand till medier. För att 
medborgarna ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande 
är det centralt att det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt 
granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög 
kvalitet och möjliggöra en offentlig debatt där flera olika röster och 
perspektiv kommer till uttryck. Mot denna bakgrund anser vi att 
det är viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att skapa förut
sättningar för en levnadskraftig, oberoende och mångfacetterad 
mediamarknad och för en stark och självständig public service. 

Medborgerlig förslagsrå'tt i riksdagen bör införas 

För att vitalisera demokratin och stärka de enskilda medborgarnas 
inflytande över beslutsfattandet föreslår vi att en medborgerlig 
förslagsrätt i riksdagen, en s.k. folkmotion, ska införas. En folk
motion innebär att en enskild individ som har rösträtt till riksdagen 
får möjlighet att väcka ett förslag och om detta får stöd av en pro
cent av de röstberättigade till riksdagen ska det tas upp som en 
motion i riksdagen. Folkmotionen ska kunna lämnas och stödjas 
över internet. Om motionen fått tillräckligt stöd väcks den i riks
dagen på samma sätt som motioner av riksdagsledamöter och 
utskottsbehandlas. Beroende på vad motionen kräver kan ett bifall 
till motionen leda till ett utskottsinitiativ eller e tt tillkännagivande till 
regeringen. Förslaget om folkmotion är inspirerat från det s.k. 
medborgarinitiativet som finns i Finland. 

Med en möjlighet att väcka en folkmotion i riksdagen får alla 
individer tillgång till en formell kanal för att göra sin röst hörd. 
D etta skulle kunna innebära att det övertag som de resursstarka 
organisationerna har i opinionsbildningen kan vägas upp. Det skulle 
också skapa transparens i påverkansarbetet. Införandet av folk
motion kan också motiveras av de politiska partiernas försvagade 
ställning och de förändrade formerna för politiskt deltagande och 
engagemang. En sådan reform skulle innebära en ändring av riks
dagsordningen. Vi föreslår därför att införandet av medborgerlig 
förslagsrätt, folkmotion, ska utredas i särskild ordning. 
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Insynen i riksdagsarbetet 

Mot bakgrund av att de informella kontakterna mellan intresse
organisationer och riksdagen har ökat under senare tid kan det finnas 
skäl att vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i 
transparenta former. För att medbo rgarna ska ha möjlighet att fram
föra sina åsikter och intressen på nationell nivå är det också viktigt 
att riksdagsledamöterna har goda förutsättningar till kommuni
kation med medborgarna. I syfte att underlätta kontakten med 
väljarna anser vi att det kan finnas skäl att se över ledamotsstödet 
och om delar av detta bör knytas till en finansiering av kansli
resurser i ledamöternas valkretsar. 

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 

Medborgardialoger och samråd där individer, intresseorganisa
tioner eller andra aktörer bjuds in att delta i beslutsprocesser är 
vanligt förekommande i kommuner och landsting. Medborgardia
loger kan bidra till att beslut kan få en djupare förankring och 
starkare legitimitet . De kan också bidra till at t intressekonflikter 
eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av poli tiska 
beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflyt
ande som inte infrias kan däremot leda t ill att förtroendet för demo
kratin som sådan undermineras. D et finns också en risk att med
borgardialoger leder till poli tisk ojämlikhet om deltagandet inte är 
representativt för kommun- eller landstingsinvånarna. 

F ullmiiktige ska verka för att medlemmarna har förutsiittningar att 
delta och framföra sina synpunkter inför beslut 

För att medborgardialogerna ska ge positiva demokratieffekter är 
det viktigt att användandet av medborgardialoger och andra sam
rådsprocesser formaliseras. Det måste bli tydligt för medborgarna om 
när och i vilka frågor som kommuner och landsting avser att hålla 
ett samråd eller medborgardialog samt vilka möjligheter till påver
kan som dialogerna ger. Vi föreslår därför att det ska framgå av 
kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. 
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Med en sådan bestämmelse motiveras fullmäktige att stämma av 
och förankra beslut samtidigt som fullmäktige har ansvar för be
redningen och beslutsfattandet. Bestämmelsen framhåller värdet av 
ett medborgerligt engagemang, vilket är en av de uttalade grund
principerna till kommunallagen. 

Bestämmelsen är en målsättningsparagraf och ska ses som en 
demokratisk princip. Det är fullmäktige som beslutar om hur med
lemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och om 
vilka beslut som ska beredas med ett medborgerligt deltagande. 
Förslaget innebär att samtliga medlemmar, även unga och utländska 
medborgare som är folkbokförda, men som än inte har rösträtt, 
liksom fastighetsägare som är juridiska personer, såsom ideella 
organisationer och företag, kan beredas möjligheter att framföra 
sina synpunkter. 

Riktlinjer och principer för medborgardialoger och samråd 

Vi menar att det finns fördelar med att fullmäktige antar riktlinjer 
eller principer om när och inför vilka beslut som medlemmarna ska 
ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur medborgardia
loger eller samråd ska genomföras. Riktlinjerna eller principerna 
bör bl.a. omfatta samrådens och medborgardialogernas plats i bered
ningsprocessen, vilka dialogerna riktar sig till liksom hur kom
munerna och landstingen bjuder in och kommunicerar resultaten 
av samråd och dialog. Vi ger också rekommendationer om att åt
gärder bör vidtas som syftar till att förstärka den politiska jämlik
heten vid genomförandet av medborgardialoger. Vi menar vidare 
att digital teknik bör används i så stor utsträckning som möjligt 
och att resultaten av medborgardialogerna ska återkopplas till de 
som har deltagit och berörs. Vi föreslår därutöver att kommunerna 
och landstingen bör ha en p lats på sin webbsida där all information 
som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns 
t illgänglig och samlad. 
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Det förstärkta folkinitiativet 

Förstärkningen av medborgarnas möjligheter att påkalla folkomröst
ningar i kommuner och landsting har lett till att antalet folkinitiativ 
och lokala folkomröstningar har ökat. D etta har skapat spänningar 
i den lokala demokratin. Några av de konflikter som uppstått har 
berott på oklarheter i hur bestämmelserna för fo lkinitiat ivet ska 
tolkas. 

För att förenkla initiativprocessen föreslår vi att det inte ska vara 
nödvändigt för initiativtagare att uppge egenhändiga namnteckningar 
och att det därmed blir möjligt att samla in underskrifter via internet. 
Underskrifter som sker över internet och med hjälp av e-legitima
tion innebär att valideringsprocessen kan bli mer rättssäker, ske 
snabbare och ta mindre resurser i anspråk. Dessutom är insamling 
via internet förenligt med de rådande formerna för politiskt engage
mang där internet och sociala medier har stor betydelse för det 
politiska deltagandet. För at t en tillförlitlig namninsamling över 
internet ska bli teknisk möjlig för det stora flertalet föreslår vi att 
en nationell webbplats för detta ska inrättas. 

Vi föreslår vidare ett förtydligande av bestämmelserna om hur 
det nödvändiga antalet namnunderskrifter för att väcka ett folk
initiativ ska fastställas. Ett problem med de folkomröstningar som 
inte har håll its i samband med de allmänna valen är att valdeltag
andet har varit lågt. Vi anser att konflikter skulle kunna undvikas 
om de politiska partierna innan folkomröstningen kommunicerar 
vad som enligt dem krävs för att uts laget i folkomröstningen ska 
respekteras. 

Även om det har uppstått problem i samband med folkini
tiativen och folkomröstningarna menar vi att det principiella värdet 
av att väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska be
slucsprocesser överväger de negativa erfarenheterna. De flesta folk
omröstningarna som varit sedan år 201 1 har stimulerat det demo
kratiska deltagandet lo kalt och det finns inget som tyder på att 
folkinitiativen har påverkat den polit iska jämlikheten eller förtro
endet för demokratin negativt . De problem som har uppstått har i 
första hand berott på att de styrande poli tikerna inte tagit hänsyn 
till eller bemött starka folkopinioner som uttryckts av olika väljar
grupper mellan valen. För att förebygga sådana missnöjesymingar 
är det viktigt att kommunerna och landstingen i enlighet med vårt 
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förslag ovan verkar för att ge medlemmarna förutsättningar att 
delta och framföra sina synpunkter inför beslut. 

Medborgarförslag och folkmotion 

Vår översyn av medborgarförslaget visar att det gett begränsade 
demokratieffekter. Medborgarförs laget har främst använts som en 
förs lagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och 
de fåtal personer som lämnar förslag är inte representativa för 
befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av med
borgarförslagen tar också mycket tid och resurser i anspråk. Där
utöver skapar medborgarförslag en relation mellan enskilda med
borgare och förtroendevalda, men inte mellan de förtroendevalda 
och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag stimulerar 
därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om 
det finns en stark opinion i den fråga som väcks. 

I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda 
och förenkla den administrativa hanteringen för kommunerna och 
landstingen föreslår vi att medborgarförslaget ersätts av ett nytt 
verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och lands
ting. Alla folkbokförda i en kommun eller en kommun inom lands
tinget, dvs. även de som inte har rösträtt i kommun- och lands
tingsvalen, ska ha möjlighet att lämna förslag om något som rör 
kommunens eller landstingets verksamhet. Folkmotioner som under 
en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de 
folkbokförda i ko mmunen eller landstingen ska beredas så att full 
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att folkmotionen 
väcktes. H anteringen av en folkmotion ska ske på samma sätt som 
för ett medbo rgarförslag, vilket innebär att fullmäktige får överlåta 
till styrelse eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts 
genom folkmotion. För undertecknandet av folkmotionen gäller 
samma regler som för folkinitiativet, dvs. att insamlingen av namn 
ska kunna ske över internet. Enskilda individer kan därmed fö r 
namninsamling till en folkmotion välja att använda den webbportal 
som vi föreslår ska inrättas på nationell nivå. 
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Ungas delaktighet och inflytande 

De fles ta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska 
beslutsfattandet och en stor del av de unga känner sig inte delaktiga 
i samhället. Unga är därutöver underrepresenterade i de politiska 
partierna, i de politiska fö rsamlingarna och i föreningslivet. På 
samma sätt som för äldre finns det skillnader i deltagandet utifrån 
faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, kön, funkt ionsförmåga 
och utländsk bakgrund. Undersökningar visar samtidigt att det 
politiska intresset är starkt bland unga i dag. En stor andel av de 
unga är engagerade och vill påverka poli tiken. Unga visar en stark 
t illtro till demokratin och de allra flesta uttrycker ett stöd för de 
grundläggande demokratiska värderingarna. Sammantaget anser vi 
att det är nödvändigt med ett perspekt ivskifte när det kommer t ill 
synen på unga. Vi bör inte se unga som en utmaning för demo
kratin utan i stället bör ungas engagemang och intresse ses som en 
tillgång för demokratin. Fokus bör vara på att bjuda in unga män
niskor att delta brett i den lokala demokratin. 

Försöksverksamhet med så'nkt röstrå'ttsålder 

Vi föreslår at t en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 
16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022. För
söksverksamheten ska genomföras i kommuner som ansöker till 
regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas. 
En sän kning av rösträttsåldern till 16 år innebär att genomsnitts
åldern för förstagångsväljare blir 18 år, från nuvarande 20 år. Det 
skulle innebära ett incitament för unga att intressera sig för den 
lokala politiken och därmed motivera fler att vilja ta ett förtro
endeuppdrag. Genom att rösträttsåldern infaller då en person fort
farande går i skolan ökar också samhällets möjligheter att påverka 
ett röstningsbeteende på längre sikt. Samtidigt ger det skolan ett 
konkret tillfälle at t undervisa om demokratifrågor. En försöksverk
samhet med sänkt rösträttsålder är därutöver i linje med det natio
nella målet för ungdomspolit iken, enligt vilket unga ska ha inflyt
ande över samhällsutvecklingen. Försöksverksamheten ska enbart 
gälla kommunala val och folkomröstningar, i vilka flera frågor som 
direkt berör ungas vardag avgörs. När det gäller val t ill riksdagen är 
det viktigt att rösträtten fortsatt är knuten till myndighetsåldern. 
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Ungas deltagande i beslutsfattande i kommuner och landsting 

Vårt förslag o m att fullmäkt ige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och fram föra sina synpunkter inför beslut 
innebär att kommunerna och lands tingen även bör t illgodose ungas 
perspektiv i beslutsprocesserna. Ett sätt att göra det ta är genom 
in flytandeforum, som ungdo msråd eller motsvarande, där unga in
bjuds att medverka i poli tiska beslutsprocesser. Samråd med sådana 
inflytandeforum bör vara en formell del i beredningsprocesser på 
lokal och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att dessa forum 
verkligen är rep resentativa för gruppen un ga i kommunen eller 
landstinget. D et är också viktigt att formerna för samråd anpassas 
efter ungas förutsättningar att delta. Kommuner och landsting bör 
anta ett regelverk fö r hur ungas perspektiv ska t illgodoses i besluts
processerna liksom en policy eller en handlingsplan för den lokala 
ungdomspolitiken. 

Skolans demokratiuppdra,g 

Vi anser at t kunskapen om hur ko mmuner och landsting fungerar 
samt formerna för medborgerligt inflytande i det poli tiska besluts
fattandet bör öka bland skolelever. Skolor bör i större utsträckning 
samverka med förvaltningen i kommuner och landsting och träffa 
föret rädare för de politiska partierna på lokal nivå. Vi föreslår 
därför att den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som en av 
insatserna i det nationella skolutvecklingsp rogrammet. Detsamma 
ska gälla för kunskap om krit isk granskning och källkritik. Vi menar 
vidare att föreningsengagemanget i grund- och gymnasieskolorna 
måste stödjas. 

Även universiteten och högskolorna har en central plats i demo
kratin. D et är därför viktigt att de poli tiska studentförb unden, poli
tiska partier och andra föreningar som baseras på en värdegrund av 
demokrati och mänskliga rätt igheter har goda förutsättningar att 
verka på högskolo rna. För at t betona högskolornas betydelse för 
demo kratin anser vi att det bör framgå av högskolelagen at t hög
skolorna ska verka för att främja demokratins centrala p rinciper 
och respekten för allas lika värde. 
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Delaktighet och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Personer med funktionsnedsättningar är något mindre delaktiga i 
demokratin än den övriga befolkning. Detta avspeglar sig i valdel
tagandet och i representationen i de politiska församlingarna. Brist
ande tillgänglighet av olika slag utgör fortsatt ett hinder för att 
kunna delta fullt ut i samhället. Tillgängligheten till möteslokaler 
för fullmäktigesammanträdena har förbättrats, men är alltjämt o till
fredsställande när det kommer till lokaler för nämnd- och i synner
het partimöten. D et är därför viktigt att tillgänglighetsarbetet fort
sätter och att kommunen eller landstinget tillhandahåller tillgäng
lighetsanpassade lokaler också för nämnd- och partigruppsmöten 
och i större utsträckning än i dag möjliggör för beslutsfattande på 
distans i fullmäktige och nämnder. 

E tt särskilt problem för förtroendevalda som är i behov av stöd 
och service för att kunna fullgöra sitt poli tiska uppdrag är att det är 
svårt att kombinera förtroendeuppdraget med familj e- och arbets
liv, särskilt om de inte får tid till assis tans beviljad för att utöva ett 
politiskt engagemang. Förtroendevalda som beviljats personlig assi
stans ska få den assistans som de har rätt ti ll för att kunna fullgöra 
sina förtroendeuppdrag. 

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att med lemmarna 
har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför 
beslut har också betydelse för personer med funktionsnedsättning. 
Med anledning av vårt förs lag bör kommuner och landsting inrätta 
funktionsh indersråd som ges reella möjligheter till inflytande. Full
mäktige bör också anta reglementen för rådens funktion i den 
kommunala organisationen. 

I syfte att säkerställa att den demokratiska delaktigheten får större 
utrymme i funktionshinderspolitiken föreslår vi att demokratisk 
delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning 
ska utgöra ett eget mål i den kommande funktionshindersstrategin. 
Genom att ett mål antas betonas vikten av tillgänglighetsarbetet i 
det demokratifrämjande arbetet och att underlag tas fram för att 
synliggöra utvecklingen. 
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Låt fler forma framtiden! 

Det är inte möjligt att göra genomgripande förändringar av demo
kratins funktionssätt genom en statlig utredning. Demokratin för
ändras tillsammans med att samhället förändras. I de fa ll de demo
kratiska spelreglerna ändras måste det göras m ed försiktighet och 
utifrån en politisk samsyn. Vår uppgift har varit att genom för
nyelse och gradvisa förändringar av demokratins spelregler göra 
demokratin mer relevant för sin samtid. D et övergripande syftet 
med våra förslag är att förmå fler att bli delaktiga och därmed skapa 
förutsättningar för ett mer jämlikt inflytande. Vi anser samtidigt att 
det är viktigt med en debatt om tillståndet i demokratin. D en 
fortsatta debatten bör ta vid där vi slutar och handla om hur fler ska 
få vara med och forma framtiden. Med tanke på de s tora samhälls
förändringar som nu sker förefaller det sig naturligt att inom ett 
decennium på nytt utvärdera och se över demokratins funktions
sätt. 
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