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Ärendet 
Kulturdepartemenet har remitterat betänkande från 2014 års demokratiutredning ”Låt fler 
forma framtiden” (SOU 2016:5) för yttrande senast den 21 juni 2016. 
 
Uppsala är en av 437 remissinstanser.  
 
Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur engagemanget inom den representativa 
demokratin kan öka och breddas och hur individens möjlighet till delaktighet i och inflytande 
över det politiska beslutsfattande mellan de allmänna valen kan stärkas. Den tar i 15 kapitel 
ett brett grepp över ämnet. De förslag som läggs berör i många fall kommunen men i vissa fall 
enbart den nationella nivån eller partiernas arbete. 
 
Utredningens sammanfattning och lagförslag återges som bilaga 2. 
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Föredragning 
Utredningen har lämnat flera förslag inom olika områden. I många fall uttalar utredningen 
bedömningar som inte leder till konkreta förslag.  
 
I förslaget till yttrande framförs inledningsvis att utredningen väl fångat demokratins 
utmaningar idag. Men kommunen hade gärna sett en djupare diskussion av hur det digitala 
samhället kan skapa nya möjligheter för demokratin.  
 
Vad gäller utredningens förslag och bedömningar koncentrerar kommunen yttrandet till några 
punkter som berör kommunens verksamhet.  
 
I yttrandet tillstyrks förslagen; 
 
- att staten ska öka stödet till organisationer för valdeltagande. 
 
- att även ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska kunna behålla sitt uppdrag under 
återstoden av mandatperioden. 
 
- att kommunallagen ska innehålla en bestämmelse att kommunen ska verka för att 
förtroende-valda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.  
 
- att en förtroendevald ska kunna vara ledig från uppdrag under högst ett år. 
 
- att tillägg görs i kommunallagen att KF ska verka för att medlemmarna har förutsättningar 
att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.  
 
- att reglerna som finns rörande kommunala folkomröstningar blir tydligare liksom om 
namninsamling via internet och upprättande av en nationell web-plats.  
 
- att dagens bestämmelser i kommunallagen om medborgarförslag ersätts med ett nytt institut, 
benämnt folkmotion. Det är positivt med en regel som blir gällande för alla kommuner. Dock 
framförs att det inte ska kunna gå att delegera till nämnd att fatta beslut om en folkmotion, 
som utredningen föreslår.  
 
Förslaget om att kommunallagen kompletteras med att fullmäktige presidium får besluta att 
en debatt utan sammanhang med handläggning avstyrks dock. Som utredningen noterar finns 
inget hinder för detta i dag.  
 
I yttrandet noteras att utredningen uppmärksammat att SKL framfört behov om översyn av 
lagen om proportionellt valsätt och framhålls angelägenheten av att en sådan sker så 
skyndsamt att nya regler kan gälla från nästa mandatperiod. 
 
Vidare noteras att en fråga utredningen inte belyst de problem som studenter möter att 
kombinera studier och politiskt uppdrag.  
 



Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 
Ert dnr Ku 2016/00088/D. 
 
Uppsala kommun har fått rubricerade betänkande på remiss. Kommunstyrelsen anför 
följande. 
 
Utredningen behandlar grundläggande frågor för det svenska folkstyret. Demokratin behöver 
ständigt diskuteras och utvecklas. Utredningen uttrycker i sin rubrik en angelägen ambition; 
att fler ska medverka i att forma framtidens Sverige.  
 
Uppsala kommun vill inledningsvis framföra att utredningen väl fångat demokratins 
utmaningar idag.  
 
Dock skulle kommunen gärna sett en djupare diskussion av hur det digitala samhället kan 
skapa nya möjligheter för demokratin. Digitalisering kan öka möjligheten för fler att delta i 
samhällsutvecklingen. Språkbarriärer kan överbryggas och för medborgare med funktions-
nedsättningar kan digitaliseringen öppna dörrar till ökad självständighet. Möjligheterna att till 
exempel anordna möten utan att deltagarna befinner sig på samma plats utvecklas snabbt och 
är positivt. Den digitala kommunikationen innebär också snabbare informationsöverföring 
vilket underlättar snabba beslut och därmed demokratins handlingskraft.  
 
Det har inte varit utredningens uppdrag att titta närmare på detta. Uppsala kommun vill peka 
på två saker som är intressanta. 
 
Med öppna data, tillgängliggörande av offentlig data för fritt vidareutnyttjande, främjas insyn 
och delaktighet. Det ger betydligt bättre möjligheter för media att bygga sin bevakning på 
fakta. 
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Området Big Data kopplat till demokrati har studerats vid bland annat Cambridge university. 
Big Data kommer att innebära att beslutsunderlag i allt högre utsträckning blir fakta- och 
erfarenhetsbaserade, med ökade möjligheter till beslutsfattande med hänsyn till medborgarnas 
behov, önskemål och erfarenheter. 
 
Vad gäller utredningens förslag och bedömningar koncentrerar kommunen yttrandet till några 
punkter som berör kommunens verksamhet. 
 
Kapitel 5: Valdeltagande och politiskt engagemang mellan valen 
 
Kommunen tillstyrker förslaget att staten ska öka stödet till organisationer för valdeltagande, 
(5.5.1). Uppsala kommun har under några val givit särskilda bidrag till organisationer som 
arbetat i områden med lägre valdeltagande. Det är viktigt att bidragen följs upp och att goda 
idéer sprids till andra organisationer. 
 
Kapitel 8: De förtroendevaldas villkor 
 
Uppsala kommun tillstyrker förslaget att även ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
ska kunna behålla sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden (8.3.5) vid flytt till annan 
kommun. För Uppsala, med två stora universitet, ger det t ex möjlighet för studenter och 
forskare att under en tid verka på annan ort utan att förlora uppdraget.  
 
Kommunen tillstyrker förslaget (8.3.7) att kommunallagen ska innehålla en bestämmelse att 
kommunen ska verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga 
och säkra former. De ökade antal hoten, inte minst i sociala medier, mot våra politiska 
företrädare är ett hot mot demokratin som måste mötas.  
 
Utredningen anser att ersättningen för förlorad arbetsförtjänst och pension också ska omfatta 
förtroendevaldas tid för kommunikation med medborgare (8.5.1). Uppsala kommun har valt 
att beakta detta, liksom också ersättning för arbetet med förberedelser inför sammanträden, 
genom att ha en extra sammanträdesersättning för den första timmen av ett sammanträde. På 
detta sätt ersätts samtliga förtroendevalda på likartat sätt. Att, som utredningen föreslår, införa 
någon slags schablon för att ersätta förlorad arbetsförtjänst är ett mer omständligt sätt att 
uppnå samma syfte. 
 
Kommunen tillstyrker förslaget att en förtroendevald ska kunna vara ledig från uppdrag under 
högst ett år (8.5.2). Det är viktigt att fullmäktige formulerar enkla och tydliga regler så att de 
enskilda förtroendevalda behandlas lika. 
 
Utredningen uppmärksammar att SKL framfört behov om översyn av lagen om proportionellt 
valsätt (8.5.2). Uppsala kommun vill understryka angelägenheten av att en sådan sker så 
skyndsamt att nya regler kan gälla från nästa mandatperiod. 
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En fråga utredningen inte belyst är de problem som studenter möter att kombinera studier och 
politiskt uppdrag. Att en arbetsgivare måste medge en förtroendevald ledighet är en viktig 
regel. För en studerande ges inte motsvarande stöd i lagstiftningen. 
 
Kapitel 9 Den lokala politikens organisering 
 
Utredningen föreslår att 5 kap 7 § kommunallagen kompletteras med att fullmäktige 
presidium får besluta att en debatt utan sammanhang med handläggning ska äga rum vid ett 
sammanträde. (9.3.4). Uppsala kommun avstyrker förslaget. Som utredningen noterar finns 
inget hinder för detta i dag. Uppsala kommun har hållit särskilda debatter utan koppling till 
beslut vid ett par tillfällen och markerat möjligheten i arbetsordningen för kommunfull-
mäktige.  
 
Kapitel 11, Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 
 
Utredningen gör en förtjänstfull genomgång av ämnet där flera utredningar och samarbeten 
via SKL har visat på utvecklingsområden för både användningen av dialoger och själva 
utformningen av dialogprocessen. Uppsala kommun tillstyrker förslaget om tillägg i 
kommunallagen att KF ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och 
framföra sina synpunkter inför beslut (11.5.1).  
 
Med anledning av beredningens bedömning att den medborgerliga delaktigheten bör hanteras 
inom ramen för kommunfullmäktige (11.5.2) vill kommunen framhålla att många frågor 
avgörs på nämndnivå. Medborgerlig delaktighet är inte mindre viktig i dessa frågor. Ett 
ärende som avgörs av fullmäktige är vidare berett av nämnder och de politiska ställnings-
tagandena är klargjorda innan fullmäktige varför samrådet bör vara genomfört innan nämnden 
tagit ställning. 
 
Kommunen instämmer i utredningens bedömning (11.5.3) att KF bör anta riktlinjer eller 
principer för  hur samråd och medborgardialoger ska genomföras. 
 
Kap 12, Det förstärkta folkinitiativet 
 
Utredningen föreslår förtydliganden i de regler som finns rörande kommunala folkomröst-
ningar. Uppsala kommun instämmer i utredningens förslag om namninsamling via internet 
och upprättande av en nationell webbplats. Vidare även i förslagen rörande uppgivande av 
personnummer och att det antal röstberättigade som fanns i kommunen vid senaste valet ska 
vara utgångspunkt för beräkning av antalet som krävs för att väcka ett folkinitiativ. 
 
Kap 13, Medborgarförslag och folkmotion 
 
Uppsala kommun tillstyrker utredningen förslag (13.5.1) att ersätta dagens bestämmelser i 
kommunallagen om medborgarförslag med ett nytt institut, benämnt folkmotion. Uppsala har 
inte infört möjligheten till medborgarförslag enligt kommunallagen. De reella skillnaderna 
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mellan en vanlig skrivelse till kommunen, som kommunen har skyldighet att besvara, och 
medborgarförslag, är inte stora. 
 
Det är positivt med en regel som blir gällande för alla kommuner. Dagens ordning med 
frivillighet för kommuner att införa medborgarförslag har skapat oklarheter. Åtskilliga 
människor flyttar mellan kommuner och ska inte behöva möta olika regler för sina 
möjligheter att framföra synpunkter.  
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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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.  

Uppdraget, såsom det framgår av direktiven (se bilaga 1), rör 
huvudsakligen två former av politisk påverkan. Det 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 tillsammans 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. Utöver 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 politiska systemet, med företrädare för 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. Dessa 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 stimulera till samtal om 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 tillståndet 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 Demokratiutredningen 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 kvarstår 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 informellt organiserade rörelser. Par-
tierna 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. Attitydundersökningar visar att 
förtroendet för regeringen och riksdagen har ökat under de senaste 
femton åren. Intresset för politik bland unga är starkt.  

Denna 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. Dessa 
deltagandeklyftor märks tydligt när det kommer till engagemanget 
i det civila samhällets organisationer, liksom i de politiska partierna. 
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De som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska 
partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resurs-
starka personer. Det är i synnerhet personer med låg utbildning 
och med lågavlönade jobb som har lämnat partierna. Det märks 
också när det kommer till förtroendet för demokratins institu-
tioner och procedurer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare 
bland resursstarka individer, dvs. personer 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 stor utsträckning med andra sociala och 
ekonomiska klyftor i samhället. De 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. De demokratiskt aktiva och 
de passiva bor i skilda bostadsområden, går i olika skolor och ut-
övar sina fritidsintressen på olika platser. Detta avspeglar sig också 
i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm, 
Göteborg 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. Den 
demokratiska arenan, dvs. de platser där tankar, åsikter och intressen 
utbyts, är allt mer segregerad. Detta 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 



Sammanfattning SOU 2016:5 

30 

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. 
Flera 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 långsiktiga hållbarhet 
och utveckling är en utmaning inte bara för det politiska systemet 
utan för 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 till uttryck, 
vilket gör att inflytandet kan bli mer jämlikt. Ett jämlikt inflytande 
förutsätter 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 demokratipoli-
tiken måste därför 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 transparent. 
Det förutsätter också att medborgarna har förtroende för demo-
kratins institutioner och procedurer, att det demokratiska engage-
manget är högt och att de flesta upplever att de kan påverka. En 
hållbar demokrati förutsätter slutligen att de mänskliga rättigheterna 
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 om att ge organisationer i det civila 
samhället förutsättningar att engagera grupper som annars inte del-
tar. Kommuner, landsting och regering har ett särskilt ansvar att ge 
medborgarna goda förutsättningar att delta och framföra synpunk-
ter i politiska beslutsprocesser. Flera 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 till att analysera individers 
möjligheter till 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 politiska beslutsfattare bättre 
förutsättningar att fatta långsiktiga och ändamålsenliga beslut för 
att 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 anställt 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 födda 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. Det 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 till 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 idéutvecklare, s.k. policy-
professionella, kan också leda till att medlemmarnas möjligheter att 
delta i idéutvecklingen minskar. En utveckling med ett ökat antal 
politikutvecklare som inte har erfarenhet av ett förtroendeuppdrag 
kan leda till att 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 viktig, 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. Det finns 
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. Det 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. De individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är 
mer engagerade och ställer större krav på inflytande än tidigare.  

Det är viktigt att partierna inte är exklusiva kanaler för inflyt-
ande som enbart är tillgängliga för en liten krets av partiaktiva. Vi 
menar därför att partierna bör verka för att partimedlemmar på 
lokal nivå får möjligheteter att delta i idéutvecklingen. 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 till 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. Översynen 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 politiker 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 politiskt 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. Det kan leda till att ungas och äldres perspektiv inte till-
godoses i det lokala 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 är 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. Dessutom 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 politikens 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 allt mindre skara av led-
ande förtroendevalda. Vi anser att 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 lett till att politikerrollen blivit 
mer krävande. Samtidigt sker beslutsgången i ett snabbare tempo 
och de politiska besluten är i sig mer komplexa. Dessa omständig-
heter påverkar vem som väljer att engagera sig politiskt. Antalet 
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid 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 till 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. Detta 
kan förklaras av att unga är mer rörliga 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 föreslår att denna möjlighet också ska omfatta de 
folkvalda fullmäktigeledamöterna.  

Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under trygga  
och säkra former 

Enligt Brottförebyggande rådets kartläggning utsattes en av fem 
förtroendevalda under 2013 för 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, hot 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 förtroendeuppdrag 

Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upp-
levs som ett hinder för 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 rättsliga 
regleringen för uppdragen till den faktiska samhällsutvecklingen. 
Det gäller inte minst regleringen av sjuk- och föräldraledighet. Det 
är fler kvinnor än män som hoppar av i förtid eller gör långa uppe-
håll i sina politiska karriärer för att vara föräldralediga och detta får 
sammantaget konsekvenser för jämställdheten i lokalpolitiken. Vi 
föreslår därför 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 

Under senare år har en maktförskjutning skett från fullmäktige och 
fritidspolitikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och 
landstingsstyrelsen. Fullmäktige, som enligt kommunallagen är 
kommunens och landstingets beslutande församling, har en svag 
ställning. Dessutom sker beredningen av beslut ofta utanför de for-
mella institutionerna, t.ex. genom förhandlingar mellan partier som 
gemensamt styr kommunen eller landstinget. Detta påverkar både 
fullmäktiges och väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfattandet 
och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna.  

För 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 fullmäktige klargör vilka 
funktioner dessa förtroendevalda har i den lokala demokratin. 

För att motverka elitism och maktkoncentration i politiken 
anser vi att det också är nödvändigt att verka för 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 styrelsen eller i en nämnd. Det skulle öppna 
upp möjligheter för fler kandidater att träda fram och få betydelse-
fulla positioner inom politiken. Det 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 demokratin bör 
fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med jämna mellanrum 
arrangera allmänpolitiska debatter eller debatter om dagsaktuella 
frågor i kommunen eller landstinget. Sådana debatter kan bidra till 
att det allmänna intresset för lokalpolitiken ökar och att lokala 
partiföreträdare får tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter i olika 
samtidsfrågor. Vi föreslår därför att fullmäktigepresidiet ska kunna 
fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband 
med ordinarie ärendehantering. 

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

Den formella kanalen för påverkan på den nationella nivån, remiss-
väsendet, är viktig för 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 allt 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. Det 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 samråd  

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. Detta 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 föreslår vi att en arbetsgrupp sätts upp under Förvalt-
ningsministern eller IT-ministern.  

Utredningars och kommittéers förutsättningar att samråda  

Enligt vår översyn har enskildas och intresseorganisationers möjlig-
heter att påverka politiken genom kommittéväsendet försämrats. 
Direktiv har blivit mer detaljerade, det är ofta på förhand givet vad 
utredningarna ska komma fram till och utredningstiden har blivit 
kortare. Med fler enmansutredningar som har kort tid på sig har 
kommittéväsendets roll som konsensusbyggare försvagats. Enligt 
vår bedömning är det därför viktigt att kommittéer 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. Denna utveckling är delvis ett resultat av 
att relationerna mellan beslutsfattandet och intresseorganisationer 
har ändrat karaktär. Den 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 idé-
utveckling och påverkan som heltidssyssla, s.k. policyprofessio-
nella, har ökat. Denna 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 idéutvecklingen 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 politiska 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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lobbyister. Denna typ av reglering är svår att utforma på ett ända-
målsenligt sätt som inte medför negativa effekter för demokratin.  

Det 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 förslagsrätt 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 ett 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. 
Detta 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 medborgarna 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 att intressekonflikter 
eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av politiska 
beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflyt-
ande som inte infrias kan däremot leda till att förtroendet för demo-
kratin som sådan undermineras. Det finns också en risk att med-
borgardialoger leder till politisk ojämlikhet om deltagandet inte är 
representativt för kommun- eller landstingsinvånarna.  

Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar 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 plats på sin webbsida där all information 
som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns 
tillgänglig 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. Detta har skapat spänningar 
i den lokala demokratin. Några av de konflikter som uppstått har 
berott på oklarheter i hur bestämmelserna för folkinitiativet 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 att 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 hållits 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 utslaget 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-
slutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna. De flesta folk-
omröstningarna som varit sedan år 2011 har stimulerat det demo-
kratiska deltagandet lokalt och det finns inget som tyder på att 
folkinitiativen har påverkat den politiska jämlikheten eller förtro-
endet för demokratin negativt. De problem som har uppstått har i 
första hand berott på att de styrande politikerna inte tagit hänsyn 
till eller bemött starka folkopinioner som uttryckts av olika väljar-
grupper mellan valen. För att förebygga sådana missnöjesyttringar 
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. Medborgarförslaget har främst använts som en 
förslagslåda 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 kommunen eller landstingen ska beredas så att full-
mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att folkmotionen 
väcktes. Hanteringen av en folkmotion ska ske på samma sätt som 
för ett medborgarförslag, 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 för 
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 flesta 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 församlingarna och i föreningslivet. På 
samma sätt som för äldre finns det skillnader i deltagandet utifrån 
faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, kön, funktionsförmåga 
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 politiken. Unga visar en stark 
tilltro till demokratin och de allra flesta uttrycker ett stöd för de 
grundläggande demokratiska värderingarna. Sammantaget anser vi 
att det är nödvändigt med ett perspektivskifte när det kommer till 
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 sänkt rösträttsålder 

Vi föreslår att 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 sänkning 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 att undervisa om demokratifrågor. En försöksverk-
samhet med sänkt rösträttsålder är därutöver i linje med det natio-
nella målet för ungdomspolitiken, 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 till 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 om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut 
innebär att kommunerna och landstingen även bör tillgodose ungas 
perspektiv i beslutsprocesserna. Ett sätt att göra detta är genom 
inflytandeforum, som ungdomsråd eller motsvarande, där unga in-
bjuds att medverka i politiska 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 representativa för gruppen unga i kommunen eller 
landstinget. Det är också viktigt att formerna för samråd anpassas 
efter ungas förutsättningar att delta. Kommuner och landsting bör 
anta ett regelverk för hur ungas perspektiv ska tillgodoses i besluts-
processerna liksom en policy eller en handlingsplan för den lokala 
ungdomspolitiken.  

Skolans demokratiuppdrag 

Vi anser att kunskapen om hur kommuner och landsting fungerar 
samt formerna för medborgerligt inflytande i det politiska besluts-
fattandet bör öka bland skolelever. Skolor bör i större utsträckning 
samverka med förvaltningen i kommuner och landsting och träffa 
företrädare för de politiska partierna på lokal nivå. Vi föreslår 
därför att den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som en av 
insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet. Detsamma 
ska gälla för kunskap om kritisk 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. Det är därför viktigt att de politiska studentförbunden, poli-
tiska partier och andra föreningar som baseras på en värdegrund av 
demokrati och mänskliga rättigheter har goda förutsättningar att 
verka på högskolorna. För att betona högskolornas betydelse för 
demokratin anser vi att det bör framgå av högskolelagen att hög-
skolorna ska verka för att främja demokratins centrala principer 
och respekten för allas lika värde. 
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Delaktighet och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning 

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 otill-
fredsställande när det kommer till lokaler för nämnd- och i synner-
het partimöten. Det 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. 

Ett särskilt problem för förtroendevalda som är i behov av stöd 
och service för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag är att det är 
svårt att kombinera förtroendeuppdraget med familje- och arbets-
liv, särskilt om de inte får tid till assistans beviljad för att utöva ett 
politiskt engagemang. Förtroendevalda som beviljats personlig assi-
stans ska få den assistans som de har rätt till för att kunna fullgöra 
sina förtroendeuppdrag.  

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna 
har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför 
beslut har också betydelse för personer med funktionsnedsättning. 
Med anledning av vårt förslag bör kommuner och landsting inrätta 
funktionshindersråd 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 fall de demo-
kratiska spelreglerna ändras måste det göras med 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. Det 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. Den 
fortsatta debatten bör ta vid där vi slutar och handla om hur fler ska 
få vara med och forma framtiden. Med tanke på de stora 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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