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16 Konsekvenser av förslagen 

16.1 Kraven på konsekvensanalysen 

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utred-
ning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för 
kostnader och intäkter för staten, kommuner, landsting, företag 
eller andra enskilda. En beräkning av eventuella konsekvenser samt, 
i förekommande fall, förslag till finansiering ska också redovisas i 
betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konse-
kvenser i övrigt ska även dessa redovisas. 

Utredningen ska belysa förslagens konsekvenser för det kom-
munala självstyret. Av 14 kap. 3 § RF framgår det att en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Bestäm-
melsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad gäller in-
skränkningar i den kommunala självstyrelsen. 

Om förslagen i övrigt har betydelse för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service 
i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, kon-
kurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags 
eller för jämställdheten mellan kvinnor och män samt för möjlig-
heterna att nå de integrationspolitiska målen, ska detta också redo-
visas. 

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade reg-
ler ska föreskrifternas konsekvenser redovisas i en konsekvens-
utredning i enlighet med bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Enligt 6 § konsekvensutredningsförordningen ska en konsekvens-
utredning innehålla bl.a. en beskrivning av vad man vill uppnå, en 
beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill 
uppnå och vilka effekterna blir om en reglering inte kommer till 
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stånd. Vidare ska uppgifter om vilka som berörs av regleringen 
redovisas, liksom om förslagen överensstämmer med, eller går ut-
över, de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Euro-
peiska unionen. Bedömningar av om särskild hänsyn behöver tas 
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov 
av speciella informationsinsatser ska också göras. 

Om regleringen kan få effekter av betydelse för företagens arbets-
förutsättningar ska konsekvensutredningen också, enligt 7 §, inne-
hålla en beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher 
företagen är verksamma i samt storleken på företagen, och vad reg-
leringen innebär för företagens administrativa kostnader. Vidare 
ska utredningen beröra i vilken utsträckning regleringen kan komma 
att påverka konkurrensförhållandena för företagen, hur regleringen i 
andra avseenden kan komma att påverka företagen, och om sär-
skilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning. 

16.2 Utredningens konsekvensbeskrivning  

Utredningen lämnar förslag till författningsändringar, nya målsätt-
ningar, utredningar och regeringsuppdrag. Därutöver gör utredningen 
ett antal bedömningar och rekommendationer. Konsekvensbeskriv-
ningen berör enbart de förslag som vi lämnar. 

Syftet med utredningens förslag är att stärka individens möjlig-
heter till inflytande och att bredda det demokratiska deltagandet. 
Vi har valt att beskriva konsekvenserna för såväl jämställdhet som 
jämlikhet. 

Utredningen har valt att i första hand belysa konsekvenserna av 
de olika författningsförslagen som presenterats inom respektive 
kapitel. I kapitlen ges även mer ingående beskrivningar av försla-
gens syften, målgrupper, konsekvenser av att inte genomföra för-
slagen och möjliga alternativa lösningar. Inget av utredningens för-
slag bedöms ha påverkan på de åtaganden Sverige har med anled-
ning av EU-medlemskapet eller andra skyldigheter som kommer av 
de internationella konventioner som vi har anslutit oss till. 

Vi har inför konsekvensbeskrivningen kontaktat kommuner, 
landsting, myndigheter och SKL för att få fram underlag för våra 
kostnadsbedömningar. De uppgifter som vi har tagit del av har ofta 
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varit uppskattningar och konsekvensbeskrivningen är därför övergrip-
ande och resonerande.  

Vi har valt att beskriva konsekvenserna för varje förslag och 
fokuserar på kostnader och intäkter, konsekvenser för det kommu-
nala självstyret, jämställdhet och jämlikhet samt övriga konsekven-
ser.  

16.2.1 Ett nytt mål för demokratipolitiken – förslag i kapitel 3 
och kapitel 5 

Utredningen föreslår i kapitel 3 om delaktighet och jämlikt inflyt-
ande att en ny målsättning för demokratipolitiken ska antas. Mål-
sättningen ska vara en hållbar demokrati som kännetecknas av del-
aktighet och jämlikt inflytande. Vi föreslår därutöver att en ny 
maktutredning tillsätts för att sammanställa kunskap om hur makt-
förhållandena i det svenska samhället har förändrats och för att ge 
en analys om hur pågående samhällsförändringar kan påverka makt-
förhållandena på sikt.  

I kapitel 5 om valdeltagande och politiskt engagemang lämnar 
utredningen ett förslag om att arbetet med de lokala resurscentren 
ska utvidgas och gör ett antal bedömningar om de åtgärder som bör 
vidtas för att förslaget om en ny målsättning för demokratipoli-
tiken ska kunna uppfyllas. 

Kostnader och intäkter av en ny målsättning och  
ett demokratifrämjande arbete  

Med vårt förslag till ny målsättning blir demokratipolitiken mer 
inriktad på de centrala demokrativärden som vi har identifierat: 
delaktighet och jämlikt inflytande. I sak får inte den nya målsätt-
ningen några ekonomiska konsekvenser. Det är regeringen som 
beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för 
demokratipolitiken och målsättningen ställer inte krav på specifika 
åtgärder. Däremot bör förslaget ses som en ambitionshöjning för 
demokratipolitiken och därför bör det efterföljas av konkreta åt-
gärder. 

En sådan åtgärd är förslaget rörande ett utvidgat stöd till det 
civila samhället och stöd för lokala resurscenter för demokratisk 
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delaktighet. Denna satsning omfattar 1,7 miljoner kronor under 
2015 och fyra miljoner kronor årligen för perioden 2016–2018. I 
det fall regeringen på ett mer genomgripande plan vill motverka det 
demokratiska utanförskapet bör ytterligare medel tillföras. Rege-
ringen bör också fortsatt satsa på åtgärder för ett högt och jämlikt 
valdeltagande vid de allmänna valen. För att uppfylla målet för demo-
kratipolitiken och för att kunna fördela ett stöd för demokrati-
främjande åtgärder bör politikområdet få ett ökat anslag. Anslaget 
bör årligen vara 20 miljoner kronor och tillföras till utgiftsområde 1, 
anslag 6.1 Allmänna val och demokrati. Detta är medel som huvud-
sakligen ska fördelas till det civila samhället och regeringen bör 
därför, utöver att tillföra nya medel, se över fördelningen mellan 
olika stöd till olika aktörer inom det civila samhället och det demo-
kratiska systemet. Regeringen fördelade t.ex. 50 miljoner kronor i 
stöd till trossamfund, 450 miljoner kronor till de politiska partierna 
och 1 705 miljoner kronor stöd till idrotten. Det är enligt vår men-
ing rimligt att fördelningen av dessa medel ses över så att demo-
kratipolitiken kan bedrivas med en högre ambitionsnivå. 

Kostnaderna för satsningen på lokala resurscenter, och andra 
åtgärder för att främja deltagandet, ska ses i förhållandena till de 
konskevenser som en låg demokratisk delaktighet kan leda till. I 
flera socioekonomiskt marginaliserade områden har social oro i form 
av stenkastning mot polis och brandkår, vandalisering och uppror, 
uppstått under senare år. Dessa händelser kan delvis förklaras av att 
boende i områdena, och i huvudsak unga, upplever sig som makt-
lösa. En annan konsekvens är en ökad kriminalitet. En utveckling 
med mer social oro och där fler individer lockas in i kriminalitet 
eller extremistiska grupperingar medför direkta samhällskostnader i 
form av ökade resurser för de rättsvårdande myndigheterna. I det 
fall denna utveckling skapar mer polarisering i samhället kan det också 
innebära mer omfattande kostnader på längre sikt. Det kan inne-
bära att tilltron för samhällsinstitutioner påverkas.  

Kostnader och intäkter av en ny maktutredning  

Förslaget om en ny maktutredning innebär direkta kostnader för 
staten. För att maktutredningen ska få förutsättningar att med hög 
kvalitet bedriva en vetenskaplig översyn av maktförhållandena an-
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ser vi att 12 miljoner kronor årligen ska fördelas under en treårs-
period. Det stöd som tidigare fördelats för mångvetenskaplig demo-
kratiforskning har årligen varit på fem miljoner kronor. Ytterligare 
medel skulle kunna tillföras från Finansdepartementets anslag för 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och andra statliga 
anslag för samhällsvetenskaplig forskning. Regeringen skulle dess-
utom kunna skapa överenskommelser med forskningsstiftelser för 
att bredda finansieringsbasen. Den kommitté som ska hålla samman 
arbetet bör bestå av en ordförande och två till tre sekreterare. Det 
innebär kostnader på cirka tre till fyra miljoner årligen, något som 
bör täckas av kommittéväsendets nuvarande anslag.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

En ny målsättning som antas av riksdagen bör genomsyra demo-
kratiarbetet på alla nivåer – stat, kommuner och landsting – men 
innebär inte i sig några inskränkningar i det kommunala självstyret. 
Inte heller förslaget om en ny maktutredning har några konsekven-
ser för det kommunala självstyret.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet  

Förslaget om en ny målsättning om en hållbar demokrati som känne-
tecknas av delaktighet och ett jämlikt inflytande har konsekvenser 
för jämställdheten. Ett jämlikt inflytande innebär också ett jäm-
ställt inflytande. Vi ger också i kapitel 3 förslag på hur delmål skulle 
kunna formuleras och nämner där t.ex. att de folkvalda försam-
lingarna ska avspegla befolkningssammansättningen och att alla 
individer ska ha lika och goda förutsättningar att delta, påverka och 
få insyn i politiska beslutsprocesser mellan valen. Detta förutsätter 
att kvinnor är lika väl representerade som män i de beslutsfattande 
församlingarna och att de har samma förutsättningar att påverka, 
delta och ha insyn i politiken. Genom att anta en målsättning med 
delmål bör regeringen också se till att målet följs upp och att det 
därmed blir möjligt för olika samhällsaktörer att vidta åtgärder. För-
slaget har motsvarande konsekvenser för andra underrepresenterade 
grupper, såsom unga, utrikes födda och personer med funktions-
nedsättning.  
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Förslaget om ett utvidgat arbete med bl.a. lokala resurscenter är 
en åtgärd som följer den nya målsättning och som bör ge positiva 
följder för jämställdheten och jämlikheten. 

Förslaget om att tillsätta en maktutredning bör också ses som 
en del av arbetet med att uppfylla målet i demokratipolitiken. En 
analys av maktförhållandena i samhället måste ta olika maktrelatio-
ner i beaktning. Det kan gälla maktposition utifrån utbildning, klass, 
kön, bostadsort, etnicitet, sexuell läggning eller identitet m.m. 

Andra konsekvenser  

Vi bedömer i övrigt att förslagen inte har några direkta konsekven-
ser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för syssel-
sättningen och offentlig service i olika delar av landet eller före-
tagen. 

16.2.2 Förbättra den sociala representativiteten –  
förslag i kapitel 7 

Utredningen har i kapitel 6 gjort en omfattande analys av de poli-
tiska partiernas roll i demokratin. Vi har även i kapitel 7 undersökt 
hur väl de förtroendevalda avspeglar sammansättningen i befolk-
ning utifrån främst kön, bakgrund och ålder.  

Kostnader och intäkter av förslagen  

Vår bedömning är att åtgärder inom detta område måste vidtas av 
de politiska partierna och därför innebär våra rekommendationer 
inte att det offentliga måste tillföra ytterligare resurser. Det är dock 
av stor vikt att de politiska partiernas medlemmar fortsatt gör 
ansträngningar för att utveckla partierna och förbättra den sociala 
representativiteten. Det är frågor som har stor betydelse för demo-
kratins legitimitet.  

Vi föreslår att SCB ska få i uppdrag att göra en uppföljning av 
den sociala representativiteten vid ett tillfälle under varje mandat-
period. Den studie som SCB genomförde under 2014–2015 om vilka 
som blev nominerade och valda i de allmänna valen 2014, och deras 
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representativitet i förhållande till befolkningen, kostade 1 300 000 
kronor. Den studien omfattade även en enkätundersökning om hur 
förtroendevalda uppfattar sina uppdrag, hur de betraktar politikens 
villkor och skälen till avhopp, vilken togs fram särskilt för utred-
ningen. En sådan noggrann genomgång är inte nödvändig att göra 
vid varje mandatperiod och kostnaderna för att ta fram statistiken, 
vilken i huvudsak är registerdata, bör därför vara lägre. Vi föreslår 
även att SCB bör få i uppgift att genomföra en särskild under-
sökning om nationella minoriteters politiska representation. De upp-
gifter vi har tagit del av för motsvarande undersökningar är cirka 
300 000 kronor. Totalkostnaderna för de studier vi föreslår beräk-
nas uppgå till 1 300 000 och ska rymmas inom utgiftsområde 1, an-
slag 6.1 Allmänna val och demokrati, och finansieras i enlighet med 
vårt förslag ovan.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslaget har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet  

Bakgrunden till detta förslag är att få bättre underlag om hur jäm-
ställd och jämlik politiken är, dvs. hur väl de valda och nominerade 
representerar befolkningen i sin helhet. Återkommande publicering 
av hur den sociala representativiteten på lokal och nationell nivå ser 
ut kan få positiva effekter för jämställdheten och jämlikheten genom 
att bl.a. bidra till en offentlig debatt i frågan. Eftersom statistiken 
även föreslås omfatta fördelningen av olika positioner i den lokala 
politiken kan även kunskap om den vertikala jämlikheten erhållas. 
Det har särskilt stor betydelse för diskussionen om jämställdhet i 
politiken och hur den kan förbättras med avseende på de positioner 
som kvinnor och män har tillgång till. 
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Andra konsekvenser  

Förslaget har inga konsekvenser för brottsligheten och det brotts-
förebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i 
olika delar av landet eller för företagen. 

16.2.3 Underlätta villkoren för de förtroendevalda –  
förslag i kapitel 8  

Utredningen har i kapitel 8 gjort en översyn av de förtroendevaldas 
villkor. Vi lämnar förslag som rör förtroendevaldas möjligheter att 
behålla sitt uppdrag efter flytt från kommunen, fullmäktiges skyl-
dighet att verka för att den förtroendevalda ska kunna utöva sina 
uppdrag under trygga och säkra former och att en förtroendevald 
ska kunna vara ledig från sitt uppdrag vid sjuk- eller föräldraledig-
het.  

Kostnader och intäkter av förslagen  

Förslaget om att fullmäktige får besluta att en fullmäktigeledamot 
får stanna kvar på sitt uppdrag trots flytt från kommunen innebär 
inte några extra kostnader för kommunerna och landstingen.  

Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroende-
valda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra for-
mer innebär att samtliga kommuner och landsting bör utse en an-
ställd som ska vara säkerhetsansvarig och kontaktperson för de 
förtroendevalda som utsätts för hot, våld och trakasserier. I de flesta 
kommuner, och samtliga landsting, finns en tjänsteman som är säker-
hetsansvarig. De säkerhetsansvariga har ett övergripande ansvar och 
leder och samordnar det förebyggande säkerhetsarbetet. Med vårt 
förslag läggs ytterligare uppgifter på denna person, som t.ex. att 
samverka med polismyndigheterna och de politiska partierna, för-
medla information samt ge eller förmedla praktiskt och kurativt 
stöd till förtroendevalda som utsätts. Det kan innebära en ökad 
kostnad för kommuner och landsting. Det handlar i de flesta fall 
om att förtydliga och lägga till en arbetsuppgift på den säkerhets-
ansvarige och eventuellt att utbilda denne. I några fall skulle en 
kommun kunna behöva anställa en person som har uppgiften att 



SOU 2016:5 Konsekvenser av förslagen 

625 

vara säkerhetsanvarig. I mindre kommuner kan detta i stället lösas 
genom att några kommuner gemensamt anställer en person. SKL 
och polismyndigheten bör utgöra ett stöd för den säkerhetsansva-
rige och genomföra utbildnings- och kompetenshöjande insatser. 
Vårt förslag innebär ett åtagande att verka för att de förtroende-
valda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra for-
mer. Det innebär utgifter som bör fördelas på kommunernas och 
landstingens utgifter för både samhällsskydd och politisk verksam-
het. Eftersom det är en bestämmelse av målsättningskaraktär är det 
kommunerna och landstingen som måste avgöra behovet av åtgär-
der. Finansieringen kan ske genom en omfördelning av de befint-
liga utgifterna för samhällsskydd och politisk verksamhet. För 2014 
var nettokostnaderna för den politiska verksamheten i kommunerna 
enligt SCB cirka 6 088 962 000 kronor. 

Konsekvenserna av att inte vidta åtgärder för att förebygga hot, 
trakasserier och våld mot förtroendevalda är bl.a. en lägre grad av 
uppdragsbenägenhet. På sikt kan legitimiteten för demokratin ta 
skada, vilket är en konsekvens som är svår att åtgärda och i sig 
mycket kostnadsdrivande.  

Det förslag som medger att en förtroendevald som fullgör sitt 
förtroendeuppdrag på hel- eller deltid ska ha möjlighet att vara ledig 
på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning innebär inga ökade 
kostnader eller endast marginellt ökade kostnader då vissa förmå-
ner, exempelvis pension, kan komma att betalas ut till den förtro-
endevalde som är ledig.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Vår bedömning är att förslaget om att fullmäktige får besluta att en 
fullmäktigeledamot får stanna kvar på sitt uppdrag trots flytt från 
kommunen inte påverkar det kommunala självstyret. Förslaget ger 
en möjlighet för fullmäktige att fatta ett beslut i frågan och är inte 
förpliktigande.  

Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroende-
valda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra for-
mer innebär att ett arbete som många kommuner och landsting 
tidigare har bedrivit på eget initiativ nu blir en skyldighet. Därmed 
får förslaget konsekvenser för det kommunala självstyret. Vi menar 
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dock att den bedömning om stöd och skydd för de förtroendevalda 
som gjordes av Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda i 
slutbetänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) inte har lett till 
att samtliga kommuner och landsting genomför ett systematiskt 
arbete i detta avseende. Att denna målsättningsparagraf förs in i 
kommunallagen ska ses mot bakgrund av det allvarliga problem 
som hot och våld mot förtroendevalda utgör för den lokala demo-
kratin. Vi menar också att det är betydelsefullt att alla förtroende-
valda kan verka under trygga och säkra former, oavsett vilken kom-
mun eller vilket landsting som de är politisk engagerade i. I detta 
avseende är det viktigt att samma grundregler gäller i hela landet. 
Individer som känner oro inför potentiella hot och trakasserier och 
som därför tvekar över att ta ett politiskt uppdrag ska känna en 
trygghet i att kommunerna och landstingen erbjuder någon form av 
stöd i det fall hot och trakasserier blir en verklighet.  

Förslaget om att en förtroendevald som fullgör sitt förtroende-
uppdrag på hel- eller deltid ska kunna vara ledig på grund av för-
äldraledighet eller sjukskrivning innebär inga konsekvenser för det 
kommunala självstyret eftersom förslaget är utformat som en möj-
lighet för fullmäktige att fatta beslut i dessa ärenden och inte som 
en rättighet för den förtroendevalda.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet  

Vi föreslår dels att en folkvalds uppdrag inte ska upphöra genast 
när denne inte längre är valbar utan efter nästa fullmäktigesamman-
träde, dels att fullmäktige kan besluta att fullmäktigeledamoten får 
ha kvar sitt uppdrag i fullmäktige under återstoden av mandatperi-
oden. Förslaget bör framför allt främja möjligheterna för de unga 
som är mer flyttbara att fortsätta delta i lokalpolitiken. Förslaget 
kan också ha konsekvenser för jämställdheten eftersom det i dag är 
en högre andel kvinnor än män som lämnar politiken på grund av 
flytt.  

Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroendevalda 
ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former kan 
vara av särskild betydelse för kvinnor, unga och utrikes födda mot 
bakgrund av att dessa grupper är mer utsatta för hot, trakasserier 
och våld än andra.  
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Det förslag som medger att en förtroendevald som fullgör sitt 
förtroendeuppdrag på hel- eller deltid ska ha möjlighet att vara 
ledig på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning kan medföra 
att sådana uppdrag blir än mer attraktiva och att det blir lättare att 
rekrytera unga och kvinnor till förtroendeuppdragen genom att de 
ges möjlighet att vara föräldralediga från sitt förtroendeuppdrag en 
tid. Förslaget torde alltså ha positiva följder för jämställdheten bland 
de förtroendevalda.  

Andra konsekvenser  

Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen. 

16.2.4 Den lokala politikens organisering – förslag i kapitel 9 

I kapitel 9 analyserar vi förutsättningarna för förtroendevalda att 
utöva sina uppdrag och att påverka det politiska beslutsfattandet. 
Analysen omfattar en beskrivning av professionaliseringen av poli-
tiken och rådande maktförhållanden i den lokala politiken och vi 
lämnar några bedömningar om hur de politiska partierna och full-
mäktige bör agera i detta avseende. Vi lägger också ett förslag om 
att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk 
debatt ska hållas utan samband med annan handläggning.  

Kostnader och intäkter av förslaget 

Förslaget om att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att 
en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med annan hand-
läggning innebär inte en skyldighet för kommuner och landsting 
att hålla extra debatter. Syftet med förslaget är däremot att förmå 
fullmäktige att anordna fler debatter för att stimulera allmänhetens 
intresse för den lokala politiken. Om fullmäktigepresidiet fattar 
sådana beslut medför det kostnader i form av mötesarvoden, rese-
ersättningar och eventuellt för användandet av fullmäktigelokalen. 
Det är svårt att bedöma omfattningen av sådana kostnader efter-
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som fullmäktiges storlek liksom mötesarvodena varierar mellan 
olika kommuner och landsting. De flesta fullmäktige har färre än 
40 ledamöter och mötesarvodet är mellan 200 till 700 kronor i 
timmen. Sammanträdena hålls i regel på kvällstid och inkomst-
ersättningen är därför låg. Med en ersättning på cirka 500 kronor 
per förtroendevald i timmen skulle en allmänpolitisk debatt på fyra 
timmar innebära en merkostnad på ungefär 80 000 kronor om året 
för en medelstor kommun. Denna extra kostnad måste kommuner 
eller landstinget väga in i det fall de väljer att kalla till debatter.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslaget innebär inga konsekvenser för det kommunala självstyret 
eftersom förslaget inte är utformat som en skyldighet för fullmäk-
tigepresidiet att fatta beslut om att anordna sådana debatter.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet  

Vi bedömer inte att fler allmänpolitiska debatter på lokal nivå i sig 
kan få några märkbara konsekvenser för jämställdheten eller jämlik-
heten. Det kan dock skapa nya kontaktytor mellan de förtroende-
valda och individer som mer sällan möter politiken. De faktiska 
konsekvenserna beror dock främst på innehållet av debatterna och i 
den mån de påverkar de politiska besluten.  

Andra konsekvenser  

Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen.  

16.2.5 Inflytande och delaktighet på nationell nivå –  
förslag i kapitel 10  

Utredningen har i kapitel 10 gjort en översyn av individens möj-
ligheter till inflytande i politiska beslutsprocesser mellan valen på 
nationell nivå, och analyserat olika samhällsaktörers förutsättningar 
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att föra dialog med riksdag och regering. Vi föreslår att en arbets-
grupp sätts upp inom Regeringskansliet med uppdrag att utveckla 
digitala verktyg för remisshantering, samråd, hearings och konsul-
tation. Arbetsgruppen ska också lämna förslag på hur Regerings-
kansliets elektroniska förvaltning kan utvecklas. Vi föreslår också 
att en utredning tillsätts med uppdrag att ta fram ett förslag till hur 
en medborglig förslagsrätt, s.k. folkmotion, kan införas i riksdagen.  

Kostnader och intäkter av förslagen 

Vår bedömning är att kostnaderna för att sätta upp en arbetsgrupp 
med uppdrag att utveckla Regeringskansliets digitala arbete är be-
gränsade. Regeringskansliet har nyligen utvecklat www.regeringen.se 
och i samband med detta undersöktes möjligheterna att utveckla e-
förvaltningen. Den föreslagna arbetsgruppen bör arbeta vidare med 
detta arbete. I en första fas kan det finnas ett behov av att medel 
tillförs för nödvändiga förstudier. Utredningen har inte haft möjlig-
het att inhämta uppgifter om kostnaderna för att utveckla e-förvalt-
ningen och de förslagna digitala verktygen och vi anser vidare att 
dessa bedömningar bör göras av arbetsgruppen. Vår sammantagna 
bedömning är att Regeringskansliets nuvarande ärandebehandling 
är omständlig och kostsam. En digitalisering med ett s.k. öppet dia-
rium skulle på lång sikt innebära stora besparingsmöjligheter för 
Regeringskansliet.  

Förslaget att tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett förslag 
för införandet av en folkmotion i riksdagen innebär sammantaget 
begränsade kostnader som kan täckas av riksdagsförvaltningens nu-
varande anslag. En sådan utredning bör pågå under ett år och ha 
åtminstone en sekreterare. Det skulle innebära kostnader på cirka 
två till tre miljoner kronor under ett till två år.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.  
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Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Förslagen har i sig inga direkta konsekvenser för jämställdheten 
eller jämlikheten i samhället. I de fall förslaget om medborglig ini-
tiativrätt i riksdagen, folkmotion, införs kan det få konsekvenser 
för jämställdheten och jämlikheten på samma sätt som det förslag 
om folkmotion som vi redogör för här nedan under 16.2.8.  

Andra konsekvenser  

Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen.  

16.2.6 Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting 
– förslag i kapitel 11  

Vi har i kapitel 11 undersökt hur medborgardialog och samråd 
används i den lokala demokratin. Mot bakgrund av vår analys före-
slår vi att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska ha 
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. 

Kostnader och intäkter av förslagen 

Förslaget om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har 
förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut kan 
innebära ökade kostnader för kommuner och landsting. Hur stora 
dessa blir för den enskilda kommunen eller landstinget hänger 
samman med vilka demokratifrämjande insatser som fullmäktige ser 
ett behov av och i vilken utsträckning medlemmarna ges möjlig-
heter att komma in med synpunkter genom medborgardialoger och 
samråd. Det är en fråga om hur dessa utformas samt vilka förut-
sättningar som finns i respektive kommun eller landsting. Formerna 
för medborgardialog och samråd kan kommuner eller landsting 
själva besluta om utifrån de lokala förhållandena och utifrån ären-
dets karaktär. I texten här under används främst begreppet med-
borgardialog och det inbegriper de olika samrådsförfarandena som 
kommuner och landsting bör genomföra i enlighet med vårt förslag. 
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När synpunkter inför beslut inhämtas uppstår framför allt kost-
nader för den arbetstid som måste läggas ned. Både tjänstemän och 
förtroendevalda kommer att behöva frigöra tid från andra arbets-
uppgifter. Tjänstemännen kommer att behöva lägga tid på att ta fram 
underlag, förbereda möten och samrådsformer, bearbeta resultat och 
sammanställa en samrådsredogörelse. Kostnader kan också upp-
komma för skriftligt informationsmaterial och annan typ av kom-
munikation.  

Kostnader för medborgardialoger är sammantaget svåra att be-
räkna eftersom de samtidigt kan innebära besparingar vid genom-
förandet av besluten. Konflikter vid genomförandet av ett beslut 
kan vara mycket kostsamma, i synnerhet om det innebär överklag-
anden eller initiativ till folkomröstningar. Det stora flertalet 
kommunala folkomröstningar som har hållits under senare år kan 
delvis förstås som resultatet av att dåligt förankrade beslut fattats i 
fullmäktigeförsamlingarna. Detta är något som kan förebyggas genom 
att kommunerna och landstingen verkar för att inhämta synpunk-
ter inför viktigare beslut. 

Exempel på kostnader för medborgardialoger  

I Karlskoga genomfördes en medborgardialog om bibliotekets ut-
veckling som pågick i drygt en och en halv månad. Genom semi-
narier och torgmöten kunde medborgarna ge förslag på hur biblio-
teket i Karskoga skulle utvecklas. När de direkta kostnaderna för 
dialogen beräknades kostade aktiviteten drygt 74 000 kronor, exklu-
sive den arbetstid som lagts ned. Annonser i lokalpressen utgjorde 
mer än hälften av kostnaderna och dokumentation utgjorde också 
en stor del av kostnaden. I Botkyrka genomfördes sex dialogforum 
under 2014 och kostnaderna var cirka 15 000 kronor per forum.  

I rapporten SKL:s Handbok i utvärdering av medborgardialog 
finns det en modell för hur kostnaderna för en medborgardialog 
kan beräknas. Direkta kostnader i form av sådant som lokalhyra, 
personalkostnader och teknisk utrustning utgör en stor del av de 
kostnader som tas upp. Enligt modellen bör man även inkludera 
sådant som indirekta kostnader. De exempel som ges är deltagarnas 
tid samt ev. obetald arbetstid för medarbetare som deltar. En tredje 
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kategori som inryms i modellen är en riskkalkylering. Anseende, 
stress och konflikt är exempel på kostnader som tas upp.1  

För att medlemmarna ska kunna delta på likvärdiga villkor bör 
kommunen eller landstinget vidta särskilda åtgärder riktade t.ex. till 
personer med funktionsnedsättning eller personer med svårigheter 
att behärska det svenska språket. Det kan handla om olika slags 
hjälpmedel för att anpassa information eller för att underlätta del-
tagande i möten. 

Exempel på kostnader för medborgarpaneler 

När det gäller medborgarpaneler och enkätundersökningar är skill-
naderna mellan kommunerna och landstingen väldigt stora. Kost-
naderna för att etablera och använda en webbpanel beror på antalet 
frågor som ställs och antalet individer som är med i panelen. Region 
Skåne har etablerat en webbpanel som kostade cirka 450 000 kronor 
att sätta igång. Detta gjordes genom brevutskick. Panelen består av 
cirka 5 000 deltagare. Kostnaderna för fyra årliga enkätomgångar, 
publiceringsfärdiga rapporter och uppdateringar för att kompen-
sera för löpande bortfall är sammanlagt 360 000 kronor.  

I Uppsala föreslogs det att en medborgarpanel bestående av för-
äldrar till ungdomar i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasie-
skolan skulle inrättas. Panelen skulle flera gånger per år svara på 5 
till 15 enkätfrågor. Kostnaden för att upprätta panelen beräknades 
uppgå till cirka 15 000 kronor i omkostnader och cirka 40 timmars 
arbete. Kostnaden för att förnya panelen inför varje läsår beräknas 
uppgå till 5 000 kronor. Exklusive arbetstiden uppskattades kost-
naden till 20 000 kronor.  

SKL inbjöd 2007, genom Projekt Medborgardialog, kommuner 
och landsting att delta i ett nätverk för att utveckla medborgar-
paneler via internet och SMS. I en uppföljningsrapport beskrivs det 
att kommunerna avsatte upp till 75 000 kronor exklusive personal-
kostnader. Exempelvis uppgick kostnaden per panelomgång i Malmö 
till mellan 60 000 till 80 000 kronor plus kommunens kostnader för 
personal, brev, porto med mera.2  

                                                                                                                                                               
1 SKL, 2011a. 
2 SKL, 2010a. 
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Sammantagna kostnader för förslaget  

Det svårt att närmare bedöma vilka kostnader som kommer att 
uppstå med anledning av vårt förslag eftersom förslaget i sig inte 
innebär en skyldighet utan är en målsättning. Den sammanlagda 
kostnaden för en enskild kommun eller ett enskilt landsting beror 
på vilka åtgärder som redan vidtagits och på vilken ambitionsnivå 
kommunen eller landstinget arbetar med att främja delaktighet och 
inhämta synpunkter. Dessutom kan en medborgardialog genom-
föras på många olika sätt, t.ex. genom offentliga möten, utställ-
ningar, diskussion via internet, enkäter m.m., och kostnaden för 
dessa metoder varierar. Det beror på hur många medborgardialoger 
som kommer att hållas i den enskilda kommunen eller i det en-
skilda landstinget. De flesta kommuner och landsting har redan en 
omfattande demokratifrämjande verksamhet och för dem innebär 
utredningens förslag inte några extra kostnader. Förslaget skulle 
dock kunna innebära en kostnadsökning för vissa kommuner som 
i dag inte har ett aktivt demokratiarbete. I de kommuner och lands-
ting som i dag har medborgarförslag kommer resurser att frigöras i 
enlighet med våra beräkningar i 16.2.8. I vissa kommuner och lands-
ting kan medel behöva tillföras för det demokratfrämjande arbetet.  

Två kommuner som har arbetat mycket aktivt med medborgar-
dialog är Falu kommun och Upplands Väsbys kommun. Falu kom-
mun har cirka 57 000 invånare och lägger cirka en miljon kronor på 
medborgardialogsarbetet. I Upplands Väsby med 42 000 invånare, 
där runt 50 dialoger inom två omfattande projekt genomfördes 
under 2014, var kostnaderna 1 180 000 kronor, varav knappt hälf-
ten utgjordes av personalkostnader. Det innebär en ungefärlig årlig 
kostnad på cirka 20 kronor per invånare. Vi anser att en kostnad på 
10 till 20 kronor per invånare och år bör vara ett riktmärke vid 
budgetering av medborgardialogsarbetet. Eftersom förslaget är ut-
format som en målsättningsparagraf är det dock kommunerna och 
landstingen själva som bedömer omfattningen av arbetet för att 
inhämta synpunkter. Omfattningen måste vägas mot andra utgifter 
i kommunerna och landstingen. Som vi tidigare redovisat var netto-
kostnaderna för den politiska verksamheten 2014 i kommunerna 
enligt SCB cirka 6 088 962 000 kronor. Arbetet med ett demokrati-
främjande arbete bör rymmas inom dessa kostnader, men kom-
muner och landstingen kan också behöva se över andra utgifter. 



Konsekvenser av förslagen SOU 2016:5 

634 

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslaget innebär en inskränkning i det kommunala självstyret i 
den bemärkelsen att det nu blir nödvändigt för kommunen eller 
landstinget att verka för att medlemmarna har förutsättningar att 
delta och framföra synpunkter inför beslut. Vi har valt att utforma 
förslaget som en målsättningsparagraf, vilket innebär att kommunerna 
och landstingen själv kan bestämma hur och i vilka frågor som 
dialoger ska hållas. På så sätt innebär förslaget det minsta möjliga 
ingripandet i det kommunala självstyret. Vi anser dock att det finns 
flera skäl till att denna demokratiska princip uttrycks i kommunal-
lagen, vilka vi redogör för närmare i kapitel 11. För det första är det 
medborgligt engagemang en princip som låg till grund för vår 
kommunallag och det är viktigt att det återspeglas i lagen. Det är 
enbart genom att detta uttrycks i lag som samtliga kommuner och 
landsting motiveras att ta fram en praxis för hur synpunkter ska 
inhämtas inför beslut. En större mångfald i samhället med flera 
grupper, däribland utrikes födda, som är underrepresenterade bland 
både de förtroendevalda och tjänstemännen, visar också på behovet 
av att stämma av förslag och inhämta synpunkter bland kommun- 
och landstingsmedlemmar inför beslut. 

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Det är svårt att avgöra vilka konsekvenser förslaget har för jäm-
ställdheten och jämlikheten i samhället. Ett arbete med att se till att 
olika grupper i samhället har information om sina möjligheter och 
rättigheter till att delta och utöva inflytande bör kunna få positiva 
konsekvenser för den politiska jämlikheten. En risk med 
medborgardialoger och samråd, vilket vi diskuterar i kapitel 11, är 
dock att dessa används mer av resursstarka individer och att de 
därigenom förstärker den politiska ojämlikheten. Vi betonar därför 
betydelsen av att kommunen eller landstinget försäkrar sig om att 
de synpunkter som inhämtas sammantaget är representativa för sam-
hället i stort. Med ett sådant förfarande kan ett ökat användande av 
samråd leda till att grupper som annars är underrepresenterade i 
politiken såsom kvinnor, unga och utrikes födda får stärkta möj-
ligheter att framföra sina synpunkter. På detta sätt kan förslaget ha 
positiva konsekvenser för den politiska jämlikheten.  
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Andra konsekvenser  

Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen. En ökad användning 
av elektroniska lösningar för att stämma av förslag kan i viss mån 
gynna de kreativa näringarna som utvecklar olika former av elek-
troniska verktyg.  

16.2.7 Det förstärkta folkinitiativet – förslag i kapitel 12 

Utredningen har i kapitel 12 gjort en översyn av det förstärkta folk-
initiativet och dess konsekvenser för den lokala demokratin. Vi 
föreslår att kravet på egenhändig underskrift ska tas bort och att 
det därmed blir möjligt att signera initiativ över internet. För att 
möjliggöra detta så föreslår vi att en nationell webbsida etableras på 
vilken det blir möjligt att initiera och underteckna initiativ. Vi före-
slår också att det i kommunallagen förtydligas hur antalet röst-
berättigade som krävs för att väcka ett initiativ ska räknas ut. 

Kostnader och intäkter av förslagen 

Förslaget om att kravet på egenhändig underskrift ska tas bort kan 
troligen innebära stora besparingar för kommuner och landsting 
eftersom valideringsprocessen förenklas, men det förutsätter att en 
nationell webbsida upprättas på vilken det ska vara möjligt att 
underteckna folkinitiativ. Det innebär kostnader för staten. Efter-
som webbsidan både ska gälla folkinitiativ och folkmotioner gör vi 
en sammantagen bedömning av kostnaderna för denna i avsnitt 16.2.8. 

Det är svårt att räkna ut vilka besparingar som en digital insam-
lingsprocess skulle innebära för kommunerna. Mellan 2011 och 
2014 har ungefär tio initiativ lämnats in om året. Kontrollen av namn-
underskrifterna har i några kommuner gjorts genom stickprov, men 
i de flesta fallen har kommunerna gått igenom samtliga namnunder-
skrifter. I något fall har kommunen tagit hjälp av ett bemannings-
företag för att kontrolla och granska namnlistor. I Upplands Väsby 
jobbade en person heltid i fem veckor med att kontrollera och föra 
över namn till en Excelfil. Enligt uppgifter från Valmyndigheten, 
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som är kontrollmyndighet för inkomna underskrifter till medborgar-
initiativ på EU-nivå, är kontrollen av stödförklaringar som är in-
samlade på pappersformulär en mycket tidskrävande process. De 
ska räknas och nummersättas och de stödförklaringar som ska kon-
trolleras behöver manuellt registreras in i Excel för vidare behand-
ling. Kvaliteten på uppgifterna och antalet underskrifter påverkar 
hur lång tid denna manuella registrering tar. Tidsåtgången för vali-
deringen kan variera från en eller ett par arbetsdagar när stöd-
förklaringarna är få och har god kvalitet till flera veckor, närmare 
en månads heltidsarbete, då det rör sig om ett stort antal under-
skrifter. Enligt vår uppskattning skulle ett digitalt förfarande leda 
till en besparing på minst fem arbetsdagar per initiativ. 

De konflikter som uppstått vid valideringsprocessen har ofta 
handlat om oläsliga underskrifter. Sådana konflikter skulle också 
kunna undvikas om underskrifterna samlas in elektroniskt och det 
skulle i sig spara resurser för kommunerna.  

Förslaget om att förtydliga hur antalet röstberättigade som krävs 
för att väcka ett initiativ bör räknas ut innebär inte några ökade 
kostnader för kommuner och landsting. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Vårt förslag om att göra det möjligt att skriva under ett initiativ 
över internet bedöms inte ha några större konsekvenser för jäm-
ställdheten och jämlikheten. Såsom vi redogör för här nedan gäll-
ande folkmotionen finns det inte några skillnader mellan män och 
kvinnor när det kommer till att använda elektroniska lösningar för 
medborglig förslagsrätt. Förslaget skulle underlätta politiskt del-
tagande för unga som har en större vana att uttrycka sina politiska 
åsikter över internet. Förslaget skulle också underlätta politiskt 
engagemang för personer med funktionsnedsättning och personer 
boende i glesbyggd.  
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Andra konsekvenser  

Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen. 

16.2.8 Införandet av folkmotion i kommuner och landsting – 
förslag i kapitel 13 

I kapitel 13 gör vi en översyn av medborgarförslaget. Vi föreslår att 
medborgarförslaget tas bort och ersätts av folkmotion. En folk-
motion kan väckas i fullmäktige av minst en procent av de folk-
bokförda i kommuner och landsting. 

Kostnader och intäkter av förslaget 

Införandet av folkmotion är, till skillnad från den medborgerliga 
förslagsrätten, tvingande för kommunerna och landstingen. För-
ändringen har därför ekonomiska konsekvenser för kommunerna 
och landstingen och kan ge upphov till administrativa merkost-
nader för de kommuner och landsting som inte har infört medbor-
garförslaget. Införandet av folkmotionen innebär dock minskade 
administrativa kostnader för de kommuner och landsting som har 
infört medborgarförslaget eftersom kvalificeringskravet på en pro-
cent troligtvis kommer att leda till att färre förslag inkommer.  

Kostnaderna för medborgarförslagen varierar mellan olika kom-
muner beroende på dess administrativa rutiner. I Umeå beräknades 
förslagen ta i snitt tolv arbetstimmar i anspråk, med en genom-
snittlig kostnad på 4 800 kronor per förslag. I Ystad beräknades 
kostnaden per förslag till cirka 5 000 kronor. Enligt SCB:s under-
sökning tar varje kommun och landsting emot i snitt 20 förslag per 
år, vilket innebär en kostnad på minst 100 000 kronor per år (räk-
nat utifrån 5 000 kronor per förslag). I några kommuner och lands-
ting är dessa kostnader betydligt högre.  

Av de medborgarinitiativ som påbörjades i Finland på nationell 
nivå var det ungefär tre procent som nådde upp till spärren på en pro-
cents underskrifter. Andelen som klarar spärren skulle troligen vara 
något högre för folkmotioner då de sker på lokal nivå. Om vi utgår 
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från det genomsnittliga antalet inkomna medborgarförslag och 
antar att så många som 15 procent av dessa skulle klara spärren på 
en procent skulle varje kommun ta emot tre till fyra förslag om 
året. Med en kostnad på 5 000 kronor per förslag skulle det inne-
bära en besparing på 80 000 kronor per kommun och landsting eller 
sammanlagt minst 184 miljoner kronor i de 230 kommuner och 
landsting som har medborgarförslag i dag. Besparingen är troligen 
betydligt större eftersom vi räknat med en låg kostnad per motion 
och ett högt antal folkmotioner. De kommuner och landsting som 
i dag har etablerat egna lösningar med e-förslag skulle i och med vårt 
förslag kunna avsluta dessa, vilket i sig innebär en kostnadsminsk-
ning. Däremot blir det en kostnadsökning på ca 20 000 kronor per 
år i de 80 kommuner och landsting som inte har medborgarförslag 
i dag, men totalt sett innebär förslaget en stor besparing för kom-
munerna och landstingen.  

Kostnader för den nationella webbsidan för insamling av 
namnunderskrifter  

Vi bedömer att utgifterna för att etablera en webbsida som kan 
erbjuda tjänster för underskrifter till mellan tre och fem miljoner 
kronor. Kostnaderna beror på vilken webblösning som väljs. Kost-
naderna för att driva portalen varierar beroende på vilken lösning 
för undertecknande som används och antal användare. Eftersom e-
legitimationen oftast tillhandahålls av bankerna utgår en avgift per 
inloggning och månad samt per underskrift. Dessa kostnader beror 
på den säkerhetsnivå som behövs och blir en fråga om förhandling 
med ramavtalsleverantörerna av underskriftsfunktionen. Underskrif-
terna kostar ungefär mellan 30 öre och två kronor. Eftersom det är 
svårt att göra en uppskattning av det sammantagna antalet under-
skrifter anser vi det lämpligt att göra en jämförelse med Finlands 
totalkostnader för underskrifter till kommunala folkomröstningar 
och motsvarigheten till folkmotioner. Finland har ungefär samma 
system när det gäller e-legitimationer som i Sverige och kostnaderna 
för inloggning och underskrifter är jämförbara. De årliga kost-
naderna för de elektroniska underskrifterna för initiativen till motio-
ner i fullmäktige och folkomröstningar är, enligt Justitieministeriet, 
200 000 euro. Med tanke på att Sverige har 50 procent fler invånare 
bör kostnaden vara cirka 300 000 euro, dvs. ungefär tre miljoner 
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kronor om året. Ytterligare en miljon skulle tillkomma för under-
håll. Sammantagna kostnader för det första året beräknar vi alltså 
till fyra miljoner kronor. Kostnaderna för vårt förslag om den natio-
nella webbsidan som i första hand gäller för utgiftsområde 1, anslag 
6.1 Allmänna val och demokrati, beror dock huvudsakligen på 
vilket system för inloggning- och underskrifter som är möjligt att 
upprätta. Även utgiftsområde 22, som avser Kommunikationer och 
där 45 miljoner avsatts under perioden 2015–2018 för främjandet av 
investeringar i innovativa och samverkande digitala lösningar, bör 
vara aktuellt att belasta. Sammantaget är den kostnad som detta 
innebär för staten liten i jämförelse med de besparingarna som kan 
göras i kommunerna och landstingen. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslaget om att en folkmotion kan väckas i fullmäktige är tving-
ande för alla kommuner och landsting och kan ses som en inskränk-
ning i det kommunala självstyret. Vi anser att denna inskränkning 
är motiverad mot bakgrund av att det är av nationellt intresse att 
alla individer bör få samma förutsättningar att delta och utöva in-
flytande över det politiska beslutsfattandet oavsett var de bor. 
Därför bör samma grundregler gälla i hela landet. Det är också 
viktigt att folkmotionen är obligatorisk eftersom den kompletterar 
folkinitiativet, vilket också är tvingande för alla kommuner och 
landsting. I det fall folkmotionen införs som en möjlighet för kom-
muner och landsting är det inte heller motiverat att ta bort med-
borgarförslaget, som i dag är frivilligt. För att motivera att en natio-
nell webbinsamlingsportal tas fram för ändamålet är det dessutom av 
betydelse att folkmotionen är obligatorisk.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Vårt förslag om att införa en folkmotion skulle troligen inte ha några 
större konsekvenser för jämnställdheten och jämlikheten. Under-
sökningar visar att det inte är några betydande skillnader mellan 
män och kvinnor när det kommer till att använda den motsvarande 
tjänsten i Finland eller det s.k. e-förslagssystem som finns i Malmö. 
Förslaget skulle dock underlätta för unga som har en större vana av 
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att uttrycka sina politiska åsikter över internet. Förslaget skulle 
också underlätta för personer med funktionsnedsättning och per-
soner boende i glesbygd.  

Andra konsekvenser  

Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen.  

16.2.9 Ungas delaktighet och inflytande – förslag i kapitel 14 

Utredningen har i kapitel 14 gjort en översyn ungas möjligheter till 
delaktighet och inflytande i demokratin. Vi föreslår att en försöks-
verksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år genomförs vid val till 
kommunfullmäktige 2018 och 2022. Försöksverksamheten ska föl-
jas upp av regeringen efter 2022 i särskild ordning. I kapitlet för-
tydligar vi att förslaget om att fullmäktige ska verka för att med-
lemmarna ska har förutsättningar att delta och framföra synpunk-
ter inför beslut också innebär att kommunerna och landstingen bör 
tillförsäkra sig om att de ungas perspektiv kommer till uttryck i 
beslutsprocesser. Konsekvenserna av detta förslag redogör vi för i 
16.2.6. I syfte att öka kunskaperna bland skolelever om den lokala 
demokratins funktionssätt samt kritisk granskning och källkritik 
föreslår vi att båda dessa aspekter inkluderas i det nationella skol-
utvecklingsprogrammet.  

Kostnader och intäkter av förslagen 

Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt röst-
rättsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige innebär extra 
kostnader för staten och kommunerna. Kostnaderna för staten 
utgörs av det extra arbete som Valmyndigheten måste göra för att 
ta fram röstlängder som inkluderar personer i åldern 16 till 18 år i 
de kommuner som genomför försöksverksamheten. Valmyndighetens 
it-stöd behöver omprogrammeras för att kunna isolera de kom-
muner som omfattas av försöket. Omfattningen av detta arbete är 
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svårt att förutsäga. Myndigheten behöver också utforma särskilda 
röstkort till 16 och 17 åringar. Valmyndigheten behöver anskaffa 
aviseringsfiler från folkbokföringen för att täcka 16 och 17 åringarna 
från berörda kommuner. Utbildning och informationsmaterial be-
höver också utvecklas av valadministrationen. Särskilda uträkningar 
för extra kostnader för detta arbete behöver göras av myndigheten, 
men regeringen bör räkna med en kostnad på 5 till 10 miljoner. 
Anslaget för genomförande av valen till Europaparlamentsvalen, 
riksdags-, kommun- och landstingsvalen år 2014 var 520 000 000 
kronor. Av dessa beräknades 220 000 000 kronor gå direkt till Val-
myndigheten. Valanslaget är tilltaget för att valet ska kunna genom-
föras säkert och effektivt. Kostnaderna för försöksverksamheten 
måste tillföras till valanslaget.  

Försöksverksamheten skulle innebära vissa extra kostnader i de 
kommuner som genomför den. Kommunerna behöver anpassa sina 
uträkningar av antalet folkbokförda i valkretsar och valdistrikt till 
de förändringar som följer av att 16 och 17-åringarna ska räknas 
med. Därutöver behöver kommuner genomföra särskilda informa-
tionsinsatser. Regeringen bör överväga att stödja de kommuner 
som genomför försöksverksamheten genom att ge en myndighet, 
t.ex. MUCF, i uppdrag att ta fram informationsmaterial. Vi bedö-
mer att den sammantagna kostnaden för varje kommun som genom-
för försöksverksamheten skulle bli mellan två till tre miljoner kronor.  

Vi bedömer inte att förslaget om att inkludera den lokala demo-
kratins funktionssätt och kritisk granskning och källkritik i det natio-
nella skolutvecklingsprogrammet kommer att medföra extra kost-
nader. Båda dessa aspekter har en tydlig anknytning till de insatser 
som redan ingår i programmet. Det är därmed inga nya frågor som 
vi föreslår ska ingå, utan snarare betoning av vissa perspektiv i under-
visningen.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt röst-
rättsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige är frivilligt och 
får därmed inte några konsekvenser för det kommunala självstyret. 
Förslaget om att inkludera den lokala demokratins funktionssätt 
samt kritisk granskning och källkritik i det nationella skolutveck-
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lingsprogrammet innebär inte en inskränkning av det kommunala 
självstyret.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt röst-
rättsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige innebär att alla 
unga i försökskommunerna får en möjlighet att göra sin röst hörd. 
Förslaget gör det möjligt för skolan att på ett mera konkret sätt 
påverka röstningsbeteendet, vilket skulle kunna innebära att valdel-
tagandet ökar i ungdomsgrupper som vanligtvis röstar i mindre 
utsträckning, t.ex. unga män och unga utrikes födda. På så sätt skulle 
förslaget leda till ett mer jämlikt valdeltagande i försökskommu-
nerna.  

Förslaget om att inkludera den lokala demokratins funktionssätt 
samt kritisk granskning och källkritik i det nationella skolutveck-
lingsprogrammet bedömer vi har konsekvenser för jämlikheten. 
Skolan har en uppgift att kompensera för eventuella resurssvaga 
bakgrunder hos eleverna. Om alla elever får fullgoda kunskaper i 
den lokala demokratins funktionssätt och kritisk granskning menar 
vi att det ökar sannolikheten för ett mer jämlikt politiskt deltag-
ande. 

Andra konsekvenser  

Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen.  

16.2.10 Delaktighet och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning – förslag i kapitel 15 

Vi gör i kapitel 15 en bred analys av förutsättningarna för politiskt 
engagemang, delaktighet och representativitet bland personer med 
funktionsnedsättning. Vi föreslår att demokratisk delaktighet och 
inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett 
eget mål i den kommande funktionshindersstrategin.  
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Kostnader och intäkter av förslaget 

Vårt förslag om att demokratisk delaktighet och inflytande för per-
soner med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den 
kommande funktionshindersstrategin får inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. Liksom i fallet med det ovannämnda förslaget gäll-
ande ett nytt mål för demokratipolitiken är det regeringen som 
beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras för att målsätt-
ningen ska uppfyllas, men det ställer inte krav på specifika åtgärder. 
Uppföljningar bör dock göras för att undersöka om målet uppfylls 
och för detta ändamål bör åtminstone två miljoner kronor tillföras 
för varje mandatperiod. Uppföljningen kan delvis göras inom ramen 
för den kartläggning som vi föreslår att SCB ska göra en gång per 
mandatperiod.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret  

Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.  

Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet 

Förslagen har enligt vår bedömning inga särskilda effekter på jäm-
ställdheten. Syftet med förslagen är att stärka ställningen för per-
soner med funktionsnedsättning och ge dem möjligheter att åtnjuta 
sina rättigheter enligt gällande lagstiftning.  

Andra konsekvenser  

Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig ser-
vice i olika delar av landet eller för företagen. 
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17 Ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser 

Vårt förslag: Ändringarna i kommunallagen ska i huvudsak träda i 
kraft den 1 juli 2017. 

De ändringar i kommunallagen som berör de förtroendevalda 
och deras förtroendeuppdrag ska däremot träda i kraft den 1 janu-
ari 2019. 

För medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli 
2017 gäller bestämmelserna om medborgarförslag till dess full-
mäktige eller om fullmäktige har överlåtit till styrelsen eller en 
annan nämnd att besluta i ärendet, styrelsen eller nämnden har 
beslutat i de väckta ärendena.  

Lagen om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid 
kommunala val och folkomröstningar ska träda i kraft den 1 juli 
2017. Lagen ska gälla till och med den 31 december 2022. 

 
Den tid som kan uppskattas för remissförfarande och beredning av 
förslagen i Regeringskansliet samt riksdagsbehandling innebär att de 
flesta av de föreslagna författningsändringarna bör kunna träda i 
kraft den 1 juli 2017.  

De ändringar i kommunallagen som berör de förtroendevalda och 
deras förtroendeuppdrag bör träda i kraft efter nästa ordinarie val. 
Det finns ingen anledning att ändra i villkoren för fullmäktiges 
arbete under pågående mandatperiod. Det gäller bestämmelsen att 
en fullmäktigeledamot som inte längre är valbar kan få behålla sitt 
fullmäktigeuppdrag under återstoden av mandatperioden. Det gäller 
även bestämmelsen om att en förtroendevald som fullgör sitt upp-
drag på heltid eller betydande del av heltid ska kunna ansöka om 
ledighet från uppdraget på grund av föräldraledighet eller sjukdom.  
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När det gäller förslaget i 5 kap. 23 a § om hur man fastställer 
antalet röstberättigade kommun- och landstingsmedlemmar har vi 
övervägt om den bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2018 
i stället för den 1 juli 2017. Utredningen om en kommunallag för 
framtiden (SOU 2015:24) har föreslagit att dess förslag till ändring 
i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska träda i kraft 
den 1 januari 2018. Ändringen innebär rösträtt för en unionsmed-
borgare som är bosatt i kommunen, men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 
Genom förslaget blir rösträttsvillkoren i lagen om kommunala 
folkomröstningar samma som i kommunallagen. Med hänsyn till 
att det är så få sådana unionsmedborgare i kommunerna kommer 
dessa medlemmar inte att påverka det antal underskrifter som 
krävs. Vi föreslår därför att vår föreslagna ändring ska träda i kraft 
samtidigt som de andra ändringarna, dvs. den 1 juli 2017.  

Vid denna tidpunkt kan det finnas redan pågående folkinitiativ 
som har påbörjat insamling av underskrifter. Om dessa folkinitiativ 
väcks i fullmäktige senast den 30 juni 2017 har ändringen inte trätt 
ikraft. Därefter kommer den nya bestämmelsen att vara i kraft, 
samtidigt som den avgörande perioden för undertecknande kan 
sträcka sig tillbaka i tiden före detta datum eftersom tiden räknas 
från och med inlämnandet av folkinitiativet till kommunen eller lands-
ting (de sex månader som föregått inlämnandet). På samma sätt 
förhåller det sig med förslaget om folkmotion i 5 kap. 23 b §. Det 
krävs emellertid inte några övergångsbestämmelser för de folkini-
tiativ eller folkmotioner som har väckts efter den 1 juli 2017 i detta 
avseende. 

I övrigt bör de föreslagna bestämmelserna om folkmotion och de 
bestämmelser som rör folkinitiativet träda i kraft så fort som möjligt, 
dvs. den 1 juli 2017. Det gäller också våra förslag om att fullmäk-
tige ska verka för att medlemmarna ska ges förutsättningar att delta 
och lämna synpunkter inför beslut och om att fullmäktige kan hålla 
debatt utan samband med annan handläggning. 

Vi föreslår att bestämmelserna om medborgarförslag ska upp-
hävas. Det medför att det krävs särskilda övergångsbestämmelser 
för de medborgarförslag som är väckta i fullmäktige före ikraftträd-
andet, men inte är avgjorda vid den tidpunkten. Bestämmelserna 
om medborgarförslag bör gälla till dess att fullmäktige, eller om 
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fullmäktige har överlåtit till styrelsen eller annan nämnd, styrelsen 
eller nämnden har beslutat i alla väckta ärenden. 

I övrigt krävs inte några särskilda övergångsbestämmelser i an-
ledning av förslagen. 

Bestämmelserna i lagen om försöksverksamhet med sänkt röst-
rättsålder vid kommunala val och folkomröstningar bör träda i kraft i 
så god tid innan nästa ordinarie val att de kommuner som önskar det 
ska få möjlighet att tillämpa sänkt rösträttsålder. Beslut att tillämpa 
sänkt rösträttsålder måste ske senast den 31 december året före år 
för ordinarie val. Lagen bör därför träda i kraft så snart det är möj-
ligt, dvs. den 1 juli 2017.  

Lagen innebär att kommunens beslut att tillämpa sänkt röst-
rättsålder vid valet kan fattas så snart kommunen ansökt hos rege-
ringen. För att tillämpa sänkt rösträttsålder vid val eller folkomröst-
ning krävs dock att regeringen har beviljat ansökan. Regeringen kan 
alltså ta ställning till ansökan senare än den 31 december 2017. Det 
blir då möjligt att tillämpa sänkt rösträttsålder redan vid valet 2018. 
Lagen ska gälla till och med den 31 december 2022. 
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18 Författningskommentarer 

18.1 Förslaget till lag om ändring i kommunallagen 

3 kap. 

9 a § Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att 
delta och framföra sina synpunkter inför beslut.  

 
Förslaget behandlas främst i avsnitt 11.5 (särskilt i 11.5.1, 11.5.2 
och 11.5.4.). Överväganden finns också i avsnitt 14.8.2.  

Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att fullmäktige får ett 
ansvar för att verka för att kommunens respektive landstingets 
medlemmar har förutsättningar att delta och framföra synpunkter 
inför beslut. Det handlar om generellt verkande åtgärder som kan ske 
för att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta. Det kan inne-
bära informations- och demokratifrämjande insatser i kommunen 
eller landstinget. Det kan också innebära olika former av med-
borgardialoger inom ramen för ärendens beredning. Det är i sådana 
fall fullmäktige som avgör vilka typer av beslut som medlemmarna 
ska ges tillfälle att föra fram synpunkter om. Det gäller i första 
hand beslut som fullmäktige har att fatta och har beredningsansva-
ret för (jfr 5 kap. 26–28 §§). Besluten kommer därför alltid att röra 
kommunala angelägenheter.  

Fullmäktiges ansvar enligt bestämmelsen avser uppgiften att 
skapa förutsättningar för deltagande. Demokratin är den viktigaste 
värdegrunden för kommunalt självstyre (prop. 2001/02:80 s. 73). 
Bestämmelsen kompletterar lagens portalparagraf, om att kommu-
ner och landsting på demokratins och den kommunala självstyrel-
sens grund sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen 
eller i särskilda föreskrifter (1 kap. 1 § andra stycket). Bestämmelsen 
ger uttryck för att ett medborgerligt deltagande är en utgångspunkt 
i den lokala demokratin och i det demokratiska styrelseskicket. 



Författningskommentarer SOU 2016:5 

650 

Paragrafen avser inte ett deltagande i form av en initiativrätt (jfr 
5 kap. 23 a och 23 b §§), utan knyter an till principen om att med-
borgarna ska garanteras möjligheter till insyn och inflytande över den 
kommunala verksamheten (prop. 1997/98:117 s. 14 f). Paragrafen 
konkretiserar det medborgerliga inslaget inom beslutsfattandet 
mellan valen till att medlemmar ska ges förutsättningar att delta 
och framföra synpunkter inför beslut. Bestämmelsen syftar till att 
åsikter och yttringar ska fångas upp och hanteras inom ramen för 
de folkvaldas forum, t.ex. under beredningen av ärenden till 
fullmäktige. Avsikten är alltså att ge medlemmarna möjlighet till 
insyn och påverkan i de fall fullmäktige finner det lämpligt, men 
också att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Med medlem avses den som är folkbokförd i kommunen, äger 
fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Med-
lem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom 
landstinget. Detta framgår av 1 kap. 4 § KL, och medlem i den före-
slagna bestämmelsens mening följer den regleringen. Äganderätt 
till fast egendom grundar medlemskap också för juridiska personer. 
Medlem kan alltså även vara en juridisk person. Medlemmar är den 
krets som fullmäktige har att rikta in sig på. Avgränsningen till 
medlemmar innebär att förutsättningar att framföra synpunkter 
kan gälla även medlemmar som är utländska medborgare eller som 
inte fyllt 18 år. Det finns dock inget som hindrar att fullmäktige 
inkluderar fler än medlemmar i kretsen av dem som ges förutsätt-
ningar att delta och framföra synpunkter. 

Paragrafen har karaktär av en målsättningsparagraf och avser 
sådana generellt verkande åtgärder som fullmäktige kan vidta. Det 
betyder att beredningen av ett visst ärende kan inkludera tillfällen 
för medlemmarna att föra fram sina synpunkter inför beslutet, men 
det behöver inte vara så. Bestämmelsen utgör därmed inte en 
skyldighet för fullmäktige att i ett specifikt ärende inhämta syn-
punkter inför beslut. Åtgärder som är inriktade på en speciell per-
son i ett enskilt fall avses därmed inte att rymmas under bestäm-
melsen.  

Bestämmelsen innebär inte heller något krav på en specifik be-
redningsprocess i de fall som synpunkter kan komma att inhämtas. 
Den lämnar till fullmäktige att välja formerna för medlemmarnas 
deltagande vid beslut, liksom att ange närmare hur ett förfarande 
för detta ska gå till. Olika former av förfaranden, såsom remiss-
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processer, medborgardialoger eller samråd kan tillämpas. Fullmäk-
tige kan besluta att med stöd av 5 kap. 34 § inhämta synpunkter 
från medlemmarna genom folkomröstning, opinionsundersökning 
eller något liknande förfarande.  

Bestämmelsen gäller även kommunalförbund. 
Det är fullmäktige som har ansvaret för att verka för att med-

lemmarna ges möjligheter att delta och framföra sina synpunkter. 
Eftersom flertalet ärenden bereds av nämnderna kan inhämtandet 
av synpunkter också genomföras av nämnderna eller av t.ex. en 
demokratiberedning. Beredningen kan också ske i olika utskott eller 
s.k. medborgarråd. Hur detta ska gå till kan framgå av reglementen 
eller den arbetsordning, som beslutats av fullmäktige.  

4 kap.  

8 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget 
vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta att den för-
troendevalde får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.  

 
Paragrafen reglerar det förhållandet att villkoren för valbarhet är 
utgångspunkten för rätten att inneha ett uppdrag under mandat-
perioden, men att en förtroendevald kan av fullmäktige medges 
undantag om valbarhetsvillkoret brister efter att valet skett. En för-
troendevald kan då behålla uppdrag för resten av innevarande man-
datperiod. Bestämmelsen innebär att när en förtroendevald, oavsett 
om denne är folkvald eller vald av fullmäktige, inte längre uppfyller 
villkoren för valbarhet upphör förtroendeuppdraget vid nästa full-
mäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta att den förtro-
endevalde ska få ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandat-
tiden. Med nästa fullmäktigesammanträde avses första sammanträdet 
efter att den omständighet som medför att den förtroendevalde 
upphör att vara valbar inträffat. För att en förtroendevald ska få 
fortsätta sina uppdrag måste alltså fullmäktige ta beslut om det som 
senast på det sammanträde som infaller närmast efter att den för-
troendevalde upphört att vara valbar, exempelvis på grund av folk-
bokföring utanför kommunen.  

Bestämmelsen innebär att tidpunkten för när uppdraget upphör 
på grund av att en förtroendevald inte längre är valbar ändras, från 
genast till vid nästa fullmäktigesammanträde. Det betyder att för 
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den som inte längre är valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäk-
tigesammanträde. Den förtroendevalde kan alltså medverka i beslut 
och handläggning fram till nästa sammanträde för fullmäktige (se 
även SOU 2015:24 s. 655 ff). Fullmäktige bör därför ta ställning i 
frågan om den förtroendevalde ska få fortsätta uppdraget inled-
ningsvis på detta sammanträde.  

Ändringen innebär vidare att fullmäktige får besluta att även 
fullmäktigeledamot får stanna kvar på sina uppdrag under åter-
stoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbok-
förd i kommunen. Det förutsätts såsom det är för förtroendevald 
som är vald av fullmäktige att den enskilde själv begär att få behålla 
sitt uppdrag. Syftet är att den som under en begränsad period är 
bosatt och folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska 
kunna ges möjlighet att stanna kvar på sitt uppdrag under åter-
stoden av mandattiden. Det är fullmäktige som avgör om den för-
troendevalde ska få behålla sina uppdrag utifrån en helhetsbedöm-
ning. I denna bedömning kan vägas in om den förtroendevalde 
avser att flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller mot-
svarande slutförts, liksom om den förtroendevalde har avsikt, och 
reella möjligheter, att delta i fullmäktigesammanträdena. 

Bestämmelsen innebär inte en rättighet för den förtroendevalde. 
Ett beslut att låta någon stanna kvar på sitt uppdrag gäller för åter-
stoden av mandatperioden. För entledigande av ledamot gäller de 
generella bestämmelserna i kommunallagen.  

Förslaget behandlas i avsnitt 8.3.5.  
 
15 b § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt upp-
drag på heltid eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget under 
en tidsbegränsad period, för att vara föräldraledig. Detsamma gäller en så-
dan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.  

Om en förtroendevald får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång tid 
ledigheten ska vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå under 
ledigheten. 

Fullmäktige får utse en ersättare för den förtroendevalde under ledig-
heten. 

 
Paragrafen är ny. Första stycket innehåller bestämmelser om att en 
förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid kan ansöka om ledighet för föräldraledighet eller på 
grund av sjukdom. De förtroendevalda som avses är sådana som 



SOU 2016:5 Författningskommentarer 

653 

kan kallas yrkespolitiker, dvs. sådana som enligt definitionen i 4 kap. 
1 § tredje stycket ägnar hela eller större delen av sin arbetstid åt 
uppdraget. Det är i praktiken oftast fråga om en ordförande i styr-
else eller annan nämnd, dvs. ett kommunalråd, landstingsråd, oppo-
sitionsråd eller annan med en liknande benämning. Med betydande 
del av heltid avses samma omfattning som enligt 4 kap. 1 § tredje 
stycket. Ett riktmärke kan, som när det gäller ekonomiska förmåner, 
vara en tid som minst motsvarar 40 procent av ett heltidsuppdrag (jfr 
prop. 1982/83:97 s. 24–25).  

Ansökan sker till fullmäktige. En förtroendevald behöver inte 
erhålla föräldrapenning för att få vara föräldraledig. Socialförsäkrings-
balkens regler kan emellertid ge vägledning vid bedömningen i det 
enskilda fallet. Det betyder att det i normalfallet rör sig om en 
vårdnadshavare till ett litet barn, företrädesvis under dess första eller 
andra år. På samma sätt finns inget krav på att den förtroendevalde 
ska erhålla sjukpenning för att få vara ledig på grund av sjukdom.  

Partiell ledighet kan inte beviljas. Det krävs således att den 
förtroendevalde är 100 procent ledig från sitt förtroendeuppdrag. 
Fullmäktige kan i sin arbetsordning ange att fullmäktigepresidiet 
ska kunna fatta beslut när det gäller brådskande ansökningar om 
ledighet. 

Av andra stycket framgår att fullmäktige i sin prövning av ansö-
kan ska ta ställning till hur lång tid den förtroendevalde får vara 
ledig. Det måste vara fråga om en längre sammanhängande tid, som 
inte kan betecknas endast som ett tillfälligt hinder för att fullgöra 
uppdraget. Längre tid än ett år bör inte medges. Ledighet bör inte 
beviljas över två mandatperioder, utan som längst till dess den på-
gående mandatperioden löper ut.  

Om fullmäktige har beslutat att arvode, pension och andra eko-
nomiska förmåner enligt 14 § ska utgå till den förtroendevalde ska 
fullmäktige också besluta om arvodet och förmånerna ska utgå under 
ledigheten. Om ekonomiska förmåner ska utgå får prövas från fall 
till fall. Det beror också på hur den enskilde kommunen eller lands-
tinget har utformat villkoren för sina förtroendevalda som fullgör 
uppdraget på heltid eller betydande del av heltid.  
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I det tredje stycket finns bestämmelser som ger fullmäktige en 
frivillig möjlighet att besluta om en ersättare för den ledige för-
troendevalde. En ersättare utses på samma sätt som vid ett fyllnads-
val. Ersättaren måste uppfylla valbarhetskriterierna.  

Förslagen behandlas i avsnitt 8.5.2.  
 
15 c § Kommuner och landsting ska verka för att de förtroendevalda ska 
kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former. 

 
Paragrafen är ny. Bestämmelsen avser sådana generellt verkande åt-
gärder som behöver vidtas för att de förtroendevalda ska känna sig 
trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Det hand-
lar om att motverka hot, trakasserier eller otillbörlig påverkan. 

Det kan innebära att kommunerna och landstingen exempelvis 
utser en anställd som ska vara säkerhetsansvarig och som ska vara 
kontaktperson för de förtroendevalda som utsätts för hot, våld och 
trakasserier. Andra åtgärder som kommun och landsting kan vidta 
är förebyggande åtgärder, vilket kan omfatta utbildning, upprätt-
ande av handlingsplaner och rutiner för att hantera inträffade händel-
ser.  

Paragrafen har karaktär av en målsättningsbestämmelse och av-
ser sådana generellt verkande åtgärder som kommunerna och lands-
tingen kan vidta. Åtgärder som är inriktade på en speciell person i 
ett enskilt fall avses därmed inte att rymmas under bestämmelsen. 
Det rör sig i stället om sådana åtgärder som typiskt sett är ägnade 
att komma till nytta för en större krets och som underlättar sam-
verkan mellan olika aktörer.  

Förslaget behandlas i avsnitt 8.3.7. 

5 kap.  

7§ Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.  
Sammanträde ska hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av 

fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.  
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med 

annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde.  
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Bestämmelsen handlar om fullmäktiges sammanträden. Paragrafen 
utvidgas till att omfatta en uttrycklig möjlighet att sammanträda 
för att hålla en debatt utan samband med annan handläggning. Över-
väganden finns i avsnitt 9.3.4. 

Tredje stycket anger att fullmäktigepresidiet får besluta att en 
debatt ska äga rum vid ett fullmäktigesammanträde, utan samband 
med annan handläggning. Det betyder att ett sammanträde kan an-
ordnas utan att en hantering av ärenden och beslut då behöver ske. 
Detta kan helt avse politisk diskusson och debatt. En sådan debatt 
kan också hållas i anslutning till ett ordinarie sammanträde.  

Presidiet bestämmer vilket eller vilka ämnen och frågor som ska 
debatteras. Fullmäktiges presidium kan, med stöd av 5 kap. 6 §, ges 
ansvaret för t.ex. planeringen av fullmäktiges arbete och kontakter 
med styrelsen och partiföreträdare. Presidiet bör i linje med detta 
höra t.ex. gruppledare inför ett beslut om att hålla en debatt i ett 
särskilt ämne eller fråga. Om en närmare reglering behövs kan så 
ske i föreskrifter i fullmäktiges arbetsordning, där bl.a. presidiets 
arbetsuppgifter ska framgå (5 kap. 64 § 1 stycket 10).  

De generella reglerna om kungörelse, om offentlighet och ord-
ning vid sammanträdena och övriga procedurregler gäller också för 
debatter beslutade med stöd av bestämmelsen.  
 
23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av  

1. en nämnd,  
2. en ledamot genom motion,  
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revi-

sionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,  
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller 
5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§, 

om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall. 
Ärenden får också väckas på sätt som anges i 23 a–b §§ (folkinitiativ 

och folkmotion).  

 
Paragrafen behandlar på vilka sätt ärenden i fullmäktige får väckas. 
Nuvarande femte punkten i första stycket utgår. Överväganden finns i 
avsnitt 13.5. Ändringen medför redaktionella följdändringar i första 
och andra stycket. Andra stycket är av upplysningskaraktär och hän-
visar till bestämmelserna om folkinitiativ och folkmotion i 23 a och 
23 b §§.  
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23 a § Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige 
väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller lands-
tingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröst-
ningar, som fanns i kommunen eller landstinget på valdagen vid det senaste 
ordinarie valet (folkinitiativ). 

Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan och underteck-
nas av initiativtagarna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet 
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som 
har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått in-
lämnandet. 

 
Överväganden redovisas i avsnitt 12.7. 

Paragrafen tar upp kriterierna för att väcka ett ärende i fullmäk-
tige genom folkinitiativ. Det är redaktionella hänsyn som ligger 
bakom utformningen av en egen paragraf. Den motsvarar nuvar-
ande 5 kap. 23 § andra och tredje styckena, med tillägg av bestäm-
melser om att antalet nödvändiga initiativtagare för att väcka ett 
ärende ska beräknas utifrån antalet röstberättigade som fanns på 
valdagen i det senaste ordinarie valet och om att en egenhändig 
namnteckning inte längre krävs för att underteckna ett initiativ.  

Första stycket har utvidgats på så sätt att det framgår att det är 
antalet röstberättigade som fanns i kommunen eller landstinget på 
valdagen vid det senaste ordinarie valet som man ska utgå från när 
man ska beräkna antalet nödvändiga underskrifter för ett folk-
initiativ. För att väcka ett folkinitiativ krävs alltså stöd av minst tio 
procent av de röstberättigade medlemmarna som fanns i kom-
munen eller landstinget på valdagen vid det senaste ordinarie valet. 
Att det endast är sådana underskrifter som skett under en period av 
de sex månader som löpt fram till och med dagen för att namn-
insamlingen lämnas in till kommunen eller landstinget som ska 
räknas framgår av tredje stycket.  

Uppgifter om antal röstberättigade i kommuner och landsting 
finns i protokoll över de slutliga valresultaten. Protokollen finns 
tillgängliga hos Valmyndigheten. Förslaget behandlas i avsnitt 12.7.4. 

Andra stycket har endast ändrats på så sätt att begreppet ”under-
teckna” har ersatt ”egenhändiga namnteckningar”. Det innebär att 
kommuner och landsting ska kunna ta emot namninsamlingar som 
skett via internet, under förutsättning att initiativtagarnas identitet 
kan verifieras. Bestämmelsen är därför teknikneutral. Har namn-
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insamlingen skett över en tillförlitlig webbtjänst med hjälp av t.ex. 
e-legitimation behöver kommunen inte utföra stickkontroller. 
Personnummer ska fortsatt krävas. Förslagen finns i avsnitt 12.7.1, 
12.7.2 och 12.7.3. 
 
23 b § Ärende får i fullmäktige väckas av minst en procent av de folkbok-
förda i kommunen eller i landstinget, som fanns i kommunen eller lands-
tinget den siste december året före inlämnandet (folkmotion).  

Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan och under-
tecknas av motionärerna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet 
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.  

Vid beräkningen av antalet motionärer ska endast de räknas med som 
har skrivit under motionen under den sexmånadersperiod som föregått 
inlämnandet. 

 

Paragrafen är ny och innebär att ett nytt demokrativerktyg införs i 
kommunallagen. Förslaget behandlas i avsnitt 13.5.1.  

Termen folkmotion används för att särskilja motionen från så-
dana motioner som väcks av enskilda förtroendevalda. Det krävs en 
opinion såtillvida att minst en procent av de folkbokförda under-
tecknar motionen för att ett ärende ska väckas. Folkmotionen kan 
gälla allt som rör kommunens eller landstingets verksamhet och 
som kommunen eller landstinget är ansvarig för. 

En folkmotion kan väckas av personer som är folkbokförda i 
kommunen eller i ett landsting. Det betyder att också barn och 
ungdomar omfattas. Detsamma gäller personer med utländsk bak-
grund som ännu inte har rösträtt enligt 4 kap. 2 och 3 §§. Juridiska 
personer har inte denna möjlighet.  

När folkmotionen getts in till kommunen eller landstinget krävs 
det att motionen under de föregående sex månader fått stöd av en 
procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget (folk-
motion) för att ett ärende ska väckas i fullmäktige. Det är antalet 
folkbokförda per den siste december året före det år som folk-
motionen lämnas in som ska ligga till grund för beräkningen av hur 
många motionärer som krävs för att väcka ett ärende.  

Av andra stycket framgår formella krav på en folkmotion och 
vilka uppgifter om motionärerna som måste finnas. Kraven är de-
samma som för initiativtagarna av folkinitiativ. Det innebär att ett 
undertecknande kan ske elektroniskt under förutsättning att iden-
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titeten går att verifiera. En insamling till stöd för en folkmotion 
kan ske över internet med hjälp av t.ex. e-legitimation.  
 
25 § Fullmäktige ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §. 

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att 
besluta i ett ärende som har väckts genom folkmotion, utom i de fall som 
anges i 3 kap. 9 §. 

 
Första stycket har endast ändrats redaktionellt. Stycket omfattar att 
fullmäktige även ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 a 
och 23 b §§, dvs. genom folkinitiativ och folkmotion.  

Andra stycket har ändrats på så sätt att bestämmelsen om med-
borgarförslag utgår och ersätts med liknande bestämmelser om 
folkmotion. Förslaget och överväganden redovisas i avsnitt 13.5.1. 

Fullmäktige kan således överlåta till styrelsen eller en annan 
nämnd att besluta i ärende som väckts genom folkmotion utom i 
fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt. Fullmäktige måste inledningsvis bestämma om 
ett ärende som väckts genom folkmotion ska överlåtas till styrelsen 
eller till den nämnd vars ansvarsområde berörs av folkmotionen att 
besluta i ärendet. Om folkmotionen berör flera nämnder får ären-
det överlämnas till den mest berörda nämnden. Nämnden får då 
bereda sitt förslag till ställningstagande med andra berörda nämn-
der. Med överlåta avses dels delegation av fullmäktiges beslutande-
rätt, dels överlämnande av frågor för handläggning hos det organ 
som är behörigt att befatta sig med frågan i sak.  

Fullmäktige får fatta beslut i alla typer av folkmotionsärenden, 
dvs. även i de som är av enklare beskaffenhet. Det är upp till full-
mäktige att avgöra om en folkmotion, oavsett beskaffenhet, har ett 
sådant värde eller intresse att man inte överlåter på en nämnd att 
fatta beslut i ärendet. Möjligheten att överlåta beslutanderätten bör 
användas med försiktighet.  

 
33 § En motion eller en folkmotion bör beredas så, att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller folkmotionen väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller folkmotionen från vidare 
handläggning. 
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Paragrafen har ändrats på så sätt att reglerna om medborgarförslag 
har utgått och bestämmelser i stället gäller folkmotion. Det innebär 
att en folkmotion ska beredas på samma sätt som en motion. Det 
betyder att en folkmotion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att folkmotionen väcktes och att om 
beredningen inte kan avslutas inom ett år från det att folkmotionen 
väcktes, ska detta anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då av-
skriva folkmotionen från vidare handläggning.  

Överväganden finns i avsnitt 13.5.1. 
 

64 § Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om  
1. antalet ledamöter i fullmäktige,  
2. när sammanträden ska hållas,  
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,  
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,  
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,  
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,  
7. förfarandet vid omröstningar,  
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,  
9. handläggningen av folkmotioner, 
10. formerna för justeringen av protokollet, samt 
11. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i 
vilken utsträckning sådant deltagande får ske.  

 
I första stycket har en punkt om handläggningen av folkmotioner 
införts så att bestämmelsen numera gäller folkmotion och regeln 
om medborgarförslag i tidigare andra stycket har utgått. Fullmäk-
tige ska komplettera sin arbetsordning med bestämmelser om hur 
folkmotioner ska handläggas. Det är fullmäktige som avgör hur en 
folkmotion ska beredas. Överväganden finns i avsnitt 13.5.1. 
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6 kap.  

19 a § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämn-
den får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om full-
mäktige har medgett det.  

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att de som har 
väckt ett ärende genom folkmotion får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.  

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden  

1. som avser myndighetsutövning, eller  
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Andra stycket har ändrats på så sätt att bestämmelserna om med-
borgarförslag har utgått och ersatts med bestämmelser om folk-
motion. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att 
de som har väckt ett ärende genom folkmotion får närvara när 
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Nämnden kan utforma riktlinjer för hur ett deltagande i 
överläggningen ska kunna ske, t.ex. vad gäller yttranderätt. Över-
väganden finns i avsnitt 13.5.1. 

Ett beslut om att ge motionärerna möjlighet att närvara vid styr-
elsens eller nämndens sammanträden kan utformas på olika sätt. 
Styrelsen eller nämnden kan antingen i ett enskilt fall besluta att 
denna möjlighet står öppen eller att den bör gälla generellt så att 
alla som väcker ett ärende genom folkmotion ska ges rätt att 
närvara vid nämndsammanträdet då ärendet behandlas. Styrelsen 
eller nämnden kan också bestämma att möjligheten ska stå öppen 
för en begränsad tidsperiod. Styrelsen eller nämnden behöver inte 
ange några särskilda skäl för sitt beslut och det ställs heller inga krav 
på folkmotionsärendenas beskaffenhet eller sakinnehåll för att denna 
bestämmelse ska kunna tillämpas.  

Nämndens möjlighet att besluta om närvarorätt begränsas av 
bestämmelserna i tredje stycket.  

 
27 a § Ett ärende som väckts genom folkmotion ska om möjligt handläggas så 
att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. 

En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året 
informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska 
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även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i 
första stycket. 

 
I paragrafen utgår bestämmelserna om medborgarförslag och er-
sätts med liknande bestämmelser för folkmotion. Förslagen behand-
las i 13.5.1. 

I första stycket finns en tidsgräns för styrelsens och nämndernas 
handläggning av folkmotionsärenden. Regeln har sin motsvarighet i 
5 kap. 33 § första stycket som gäller beredning av folkmotion till 
fullmäktige.  

Enligt andra stycket ska styrelsen och nämnderna minst en gång 
om året lämna information till fullmäktige om vilka beslut som 
fattats i de folkmotionsärenden som fullmäktige med stöd av 5 kap. 
25 § andra stycket överlåtit på dem. Fullmäktige ska även infor-
meras om de ärenden som inte avgjorts inom den i första stycket 
angivna tiden.  

Med beslut avses de beslut som innebär att folkmotionsärendet 
avgörs och beslut som i övrigt innebär ett ställningstagande till 
folkmotionen. När det gäller ärenden som inte avgjorts inom den 
föreskrivna tiden innefattar informationsskyldigheten att upplysa 
fullmäktige om vilka ärendena är. Fullmäktige bör även informeras 
om anledningen till att ärendena ännu inte avgjorts och när beslut 
kan beräknas fattas. Närmare bestämmelser om vilken information 
nämnderna ska lämna till fullmäktige kan utfärdas i styrelsens och 
nämndernas reglementen.  

 
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet,  

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom folkmotion och som överlåtits till nämn-
den, och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.   
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I punkten fyra har bestämmelserna om medborgarförslag utgått och 
ersatts med bestämmelser om folkmotion. Genom bestämmelsen 
införs ett förbud för styrelsen och nämnderna att delegera beslut-
anderätten i samtliga de ärenden som fullmäktige med stöd av 
5 kap. 25 § andra stycket överlåtit på dem.  

Överväganden finns i avsnitt 13.5.1.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap. 8 § och 
4 kap. 15 b § samt i övrigt den 1 juli 2017. 

2. För medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli 2017 
gäller 5 kap. 23 § 5, 25, 33 och 64 §§, 6 kap. 19 a, 27 a §§ och 34 § 4 i sin 
äldre lydelse.  

 

Ikraftträdandebestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 janu-
ari 2019 i fråga om de ändringar som berör de förtroendevaldas 
villkor och i övrigt den 1 juli 2017. Övergångsbestämmelsen avser 
de medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli 2017. 
Bestämmelserna om medborgarförslag ska fortsatt gälla för de 
medborgarförslag som väckts i fullmäktige före ikraftträdandet 
men där fullmäktige, eller om fullmäktige överlåtit till styrelse eller 
annan nämnd att besluta i ärendet, styrelsen eller nämnden vid 
ikraftträdandet inte har beslutat om medborgarförslaget.  

Förslaget behandlas i avsnitt 17. 

18.2 Förslaget till lag om försöksverksamhet med 
sänkt rösträttsålder vid kommunala val och 
folkomröstningar 

1 § En kommun får ansöka hos regeringen att rösträtt vid val av ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige och vid kommunal folkomröstning 
har den som uppfyller kraven enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (1991:900) 
respektive 5 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar med 
undantag för däri angivna ålderskrav och som senast på dagen för val eller 
folkomröstning fyller 16 år.  

 
2 § Ett beslut om sänkt rösträttsålder ska fattas av fullmäktige senast den 
31 december året före år för ordinarie val.  
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3 § Sänkt rösträttsålder vid val till ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige och vid kommunal folkomröstning får tillämpas endast om rege-
ringen har beviljat ansökan.  

 
Förslaget behandlas i avsnitt 14.8.1. 

Lagen öppnar en möjlighet för kommunfullmäktige att tillämpa 
en rösträttsålder om 16 år i stället för 18 år i kommunala val och 
folkomröstningar. Ett sådant beslut kräver att kommunen ansöker 
hos regeringen om att tillämpa försök med sänkt rösträttsålder. 
Det är endast rösträttsåldern som påverkas. Kriterierna för rösträtt 
i övrigt är alltjämt desamma som följer av 4 kap. 2 § kommunallagen 
(1991:900) respektive 5 § lagen (1994:692) om kommunala folk-
omröstningar.  

Den avgörande tidpunkten för när ålderskravet är uppfyllt är den-
samma som enligt kommunallagen och vallagen (2005:837), dvs. den 
som senast på dagen för val eller folkomröstningen uppnår nöd-
vändig ålder för att rösta. 

Av bestämmelsen i 2 § följer att ett beslut om sänkt rösträttsålder 
ska fattas av fullmäktige senast den siste december året före år för 
ordinarie val. Detta beslut kan fattas så snart kommunen ansökt 
hos regeringen. För att faktiskt tillämpa sänkt rösträttsålder vid val 
eller folkomröstning krävs dock att regeringen har beviljat ansö-
kan. Regeringen kan alltså ta ställning till en ansökan senare än den 
siste december.  

Bestämmelsen i 3 § innebär att regeringen måste ha fattat beslut 
om att bifalla kommunens ansökan om försöksverksamhet med sänkt 
rösträttsålder för att en rösträttsålder om 16 år ska kunna tillämpas 
vid val till kommunfullmäktige respektive vid kommunal folk-
omröstning. Har regeringen inte medgivit det kan inte sänkt 
rösträttsålder tillämpas i kommunen.  

 
4 § Den som har rösträtt på grund av beslut enligt denna lag är inte valbar 
enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900). 

 
Överväganden finns i 14.8.1. Av bestämmelsen följer att även om 
en rösträttsålder om 16 år tillämpas i det kommunala valet, eller vid 
en kommunal folkomröstning, påverkas inte ålderskravet för att vara 
valbar enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900). Det är peda-
gogiska hänsyn som ligger bakom bestämmelsen, som klargör att 
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försöksverksamheten endast gäller rösträtten. Det krävs därmed 
fortfarande en ålder om 18 år för att vara valbar till kommunfull-
mäktige eller i övrigt som förtroendevald.  
 
5 § Fullmäktige får besluta att upphäva sitt beslut om sänkt rösträttsålder.  

 
Paragrafen möjliggör för fullmäktige att med enkel majoritet upp-
häva ett tidigare beslut att tillämpa en rösträttsålder från 16 år. Det 
krävs inte att kommunen dessförinnan återkallat en ansökan enligt 1 §.  

 
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om på vilka grunder en ansökan 
om sänkt rösträttsålder kan beviljas. 

 
Regeringen får meddela de kriterier som ska gälla för att en ansö-
kan om en rösträttsålder om 16 år vid valet till kommunfullmäktige 
och vid kommunala folkomröstningar ska beviljas. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. 
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022. 
3. Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av denna lag 

upphör att gälla senast när denna lag upphör att gälla.  

 
Ikraftträdandebestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 juli 
2017. Eftersom lagen är en försökslagstiftning ska den upphöra att 
gälla vid en viss tidpunkt. Den tidpunkten är utgången av 2022. 
Senast då ska även föreskrifter och beslut som meddelats med stöd 
av lagen upphöra att gälla. Förslaget behandlas i avsnitt 14.8.1 och 
17. 
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19 Summary  

The remit of the 2014 Commission on Democracy was to investi-
gate how to increase and broaden political engagement within repre-
sentative democracy and how to increase the influence of indi-
viduals between elections. Since the Commission’s remit relates to 
central aspects of the democratic system, the Commission decided 
upon the name The 2014 Commission on Democracy – Participation 
and equal influence. The focus concerns the possibilities of indivi-
duals to exert influence in ways other than by voting in general 
elections, sometimes referred to as ‘between-election democracy’. 

The remit, as described in the terms of reference (see annex 1), 
mainly concerns two forms of political influence. The first con-
cerns the possibility to exert influence as an elected representative, 
while the second concerns the possibilities of individuals, either 
individually or jointly, to influence political decision-makers between 
elections. These forms of activities can be channelled either through 
formal tools, such as referendums, citizens’ initiatives, citizens’ dia-
logues and comments on proposals referred for consideration, or 
through more informal tools, such as demonstrations, media cam-
paigns, petitions and direct contact with politicians.  

According to the terms of reference, the Commission was to 
consider whether the elected representatives reflect the composi-
tion of the population with respect to sex, age, country of birth and 
disability. Another task for the Commission was to highlight the 
political representation, participation and influence of young people.  

In addition to the specific issues mentioned above, the Com-
mission was to investigate and describe societal changes that can 
affect individuals’ political participation and influence in the longer 
term.  

The Commission has held a large number of consultations and 
meetings with elected representatives and civil servants across 
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different levels of government, with representatives of political par-
ties, with civil society organisations and with the general public. 
The Commission has carried out several surveys, interviews and 
investigations and also commissioned research reports from a total 
of 24 researchers. The reports have been presented and discussed at 
seminars in several cities in Sweden and they have also been pub-
lished in a separate volume, as an annex to the main report. Our 
ambition has been to stimulate public debate and encourage con-
versations around the topics included in our work, and also to gain 
a broader and deeper understanding of the state of democracy in 
Sweden today. Hence, this report is both an account of the state of 
democracy today and a collection of concrete proposals, assessments 
and recommendations on how to develop and strengthen democracy.  

Democracy is strong, but political inequality has increased  

Just after the turn of the millennium, in February 2000, the former 
Commission on Democracy submitted its findings to the Govern-
ment. The Commission was appointed at a point in time when demo-
cracy was considered to be severely challenged. Among the challenges 
identified was the declining interest in membership in civil society 
organisations and political parties. Moreover, there was a decline in 
voter turnout and in confidence in political institutions: in other 
words, a declining interest in politics, in particular among young 
people. Some of these challenges still remain, fifteen years later. At 
the same time there is a need to revise the rather gloomy picture 
presented above. While the traditional civil society organisations 
are attracting fewer members, there is still a high degree of civic 
engagement in Sweden. The ways in which citizens participate have 
changed and are nowadays characterised by engagement in informal 
and network-based movements and organisations. The political parties 
are no longer catch-all parties with a large number of members. 
However, the number of active party members is not declining. 
While citizens’ confidence in political parties is still low, it has in-
creased. The trend is similar regarding voter turnout: it has risen in 
the last three general elections. As for confidence in the Riksdag 
and the Government, this too has increased over the last fifteen 
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years. Furthermore, interest in politics among young people is stable 
and high.  

The Commission can therefore conclude that there is no crisis 
of democracy in Sweden today. The overall interest in participating 
and engaging in democratic processes has not declined. However, 
the gap in political participation among those who participate and 
those who do not has become more apparent. While support for 
the fundamental principles of democratic society remains high, demo-
cratic influence is not evenly distributed. The gap between those 
who participate and those who do not has widened. This is most 
evident with regard to the level of participation in civil society 
organisations and political parties among different socio-economic 
groups. Membership of civil society organisations and political par-
ties is associated with high socio-economic status and a high level 
of education. People with lower levels of education and low-paying 
jobs have left the parties to a greater extent than others. Socio-
economic background is also relevant for the level of confidence in 
democracy and in political institutions. Citizens of high socio-eco-
nomic status are more likely to have higher confidence in demo-
cracy. They also tend to have higher confidence in their ability to 
influence political decisions. While voter turnout in general has risen, 
the gap between different groups is still considerable. Based on edu-
cation level, there is a gap of about 15 percentage points in voter 
turnout. Turnout also varies between people born in Sweden and 
those born abroad.  

The gap between ‘democratically active’ and ‘democratically 
passive’ citizens corresponds with social and economic gaps in society. 
This means that those who do not participate in democratic pro-
cesses are groups with weaker political resources, such as people 
with a low level of education and income and a considerably weaker 
position in the labour market. Research also indicates that indi-
viduals with poor health are less democratically active than others. 
These differences can be described as processes of exclusion and 
inclusion, or in other words, class divisions. 

Yet another, growing problem is that the differences between 
democratically active and passive citizens are spatial. They reside in 
different areas, attend different schools and participate in leisure 
activities in different areas. The spatial divide is also reflected in 
differences in voter turnout. The gap between the districts with the 
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highest and lowest turnout levels in Stockholm, Malmö and 
Gothenburg was about 40 percentage points in the parliamentary 
election in 2014. Moreover, the participatory gaps are also evident 
regarding news consumption. News consumption is strongly rela-
ted to political interest and participation. The number of people 
considered to be ‘news avoiders’ has increased lately. This group 
mainly consists of individuals with low socio-economic status. Hence, 
the democratic arena, i.e. the spaces and places where thoughts, 
ideas, views and interests are exchanged, is increasingly segregated. 
This is a huge and urgent challenge for our democracy.  

Yet another problem is that several current societal trends, such 
as globalisation, digitalisation, demographic change and climate 
change, can contribute to deepening the inequalities between different 
groups and also present society and democracy with new challen-
ges. These societal trends have changed and will continue to change 
the conditions for democracy as well as for the economy, the 
labour market and power relations in society. Moreover, several of 
the challenges we face today imply the need to make difficult 
decisions regarding the distribution of resources. The capability of 
political actors to create political consensus, through democratic 
mechanisms, on decisions necessary for the sustainable development 
of society is crucial, not only for the future of the political decision-
making process, but for society as a whole. 

New objectives of democracy policy 

The course of action to achieve the objectives of democracy policy 
must be based on the challenges mentioned above. The Commission 
therefore proposes a new objective of democracy policy: ‘A sustain-
able democracy that is characterised by participation and equal 
influence’. We believe that democracy is strengthened by a high de-
gree of engagement and participation in society. Broad political 
participation increases the possibilities for more voices to be heard 
and the possibilities for equal influence. More equal participation 
means that all citizens have the same opportunities to participate in 
and exert influence on political processes, regardless of their sex, skin 
colour, ethnicity, religious belief, disability, sexual orientation, age 
or socio-economic status. The aim of democracy policy must there-
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fore be to broaden political participation and to promote equal in-
fluence. 

In addition, democracy needs to be sustainable. By this we mean 
a democracy characterised by strong public institutions capable of 
effective and transparent decision-making, under the rule of law. A 
sustainable democracy also requires citizens’ confidence in demo-
cratic institutions and procedures. Furthermore, it requires high 
levels of democratic engagement and the belief among citizens that 
they can exert influence. In conclusion, a sustainable democracy 
requires respect for individuals’ human rights.  

The objective of democracy policy must be followed by mea-
sures aimed at increasing political participation and creating con-
ditions for equal influence. The Government should carry out mea-
sures to promote democracy before and between elections with the 
aim of increasing political equality. Civil society organisations should 
be provided with the necessary conditions to engage those who 
otherwise participate to a lesser extent. Municipalities, county coun-
cils and the Government have a specific responsibility to create 
opportunities for citizens to participate and communicate their 
concerns and preferences in the political decision-making process. 
This is also the aim of several of the Commission’s proposals.  

Power relations within society are not likely to be changed by 
democratic reforms or through measures intended to increase poli-
tical participation. The Commission’s remit is restricted to analysing 
political participation and opportunities for citizens and politicians 
to influence decision-making between general elections. Our remit 
did not include studying power relations in society as a whole. 
However, due to the extent and severity of the societal changes that 
we observe today, we propose that a new commission be appointed. 
The remit of the commission should be to contribute to a deeper 
understanding of power relations in Sweden, and also to describe 
how these relations have altered since the turn of the millennium. 
By providing relevant information to political decision-makers, the 
commission should also contribute to long-term and suitable de-
cisions that can address the future challenges facing democracy and 
society.  
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There is no party crisis 

The Commission’s review demonstrates that the idea of a party 
crisis can generally be written off. There is no longer a decline in 
membership of the political parties. The review further indicates 
that the role of party members has changed. Digital technology has 
simplified communication with voters while there has been a pro-
fessionalisation of political campaigning. In addition, the political 
parties have recruited more staff. At the same time, one in four 
local party organisations state that they had difficulties identifying 
candidates for the 2014 general election. It is therefore vital that 
parties continue their efforts to recruit new members.  

The parties must improve their recruitment processes 

The under-representation of certain groups among party members, 
such as foreign-born people, young people and women, as well as 
individuals with a low level of education and a working class back-
ground, creates a problem for party democracy. The lack of repre-
sentation from certain socio-economic groups can lead to difficulties 
for parties in reflecting the views and perspectives of these groups. 
The Commission’s review indicates that all parties strive to recruit 
new members, and a majority of the parties strive to recruit new 
members from under-represented groups. At the same time, re-
search shows that social networks are crucial in the recruitment 
process. This tends to reinforce the homogeneity of party mem-
bers. Overall, the parties consist of a socially coherent group, stan-
ding with their backs outwards.  

The 2014 Commission on Democracy therefore believes that the 
parties must improve their recruitment processes. The parties should 
actively pursue new members outside of the traditional networks 
and channels. In order to recruit young people it is vital that parties 
are present in schools, youth clubs and civil society organisations. 
It is also crucial that parties are present in local communities, in 
particular between elections, to create opportunities for party engage-
ment among those who otherwise participate to a lesser extent. 
This is particularly relevant for local communities with high levels 
of unemployment and a large population of foreign-born individuals.  
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Take measures to combat the professionalisation of parties  

The professionalisation of political parties has increased. As a re-
sult, policy development is largely driven by people who do not 
hold and have never held political office. This means there is a lack 
of experience of the political decision-making process within par-
ties. The increased number of paid party officials, and in particular 
the increasing number of ‘idea-brokers’, can lead to fewer oppor-
tunities for members to participate in policy development. More-
over, it can contribute to driving politics further from the reality 
that voters experience and elected representatives in local govern-
ment have to deal with. Furthermore, the parties are more focused 
on the opinions and views expressed through different media 
channels than on their communication with individual voters. The 
political debate in the media is important, but since fewer citizens 
get their news from traditional media or take part in opinion-
forming through these channels, the parties run the risk of not 
grasping the broader views expressed in society. There is also a risk 
of parties becoming more receptive to the advocacy work carried 
out by various interest groups and PR firms, using media channels.  

The parties must reform their organisations 

There has been a heavy decline in party identification among the 
Swedish population, something that reduces the possibilities of mobi-
lising politically interested individuals based on an ideological affinity. 
This development can partly be explained by changes in values, 
such as individualisation and a declining belief in authorities. Indi-
viduals today are more inclined to engage in issue-based politics 
rather than join a political party. Confidence in political parties has 
risen during the twenty-first century, yet the parties are among the 
institutions in society that citizens express the lowest degree of 
confidence in. It is likely that many choose other ways to express 
their political engagement based on a distrust of the possibilities to 
exert influence through political parties. The Commission’s review 
also indicates that a large proportion of party members state that 
internal democracy, also known as intra-party democracy, is lacking. 
However, intra-party democracy has been strengthened over time. 
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Political party members are more committed and have higher de-
mands on exerting influence today than before.  

It is, however, essential that political parties do not become ex-
clusive channels of influence for a minority of engaged party mem-
bers. We therefore believe that the parties should strive to include 
local party members in the development of party policies. The par-
ties should also consider carrying out internal elections on prin-
cipal matters and increasing the influence of members regarding 
the election of party leaders. At the same time, since party members 
today do not reflect the composition of the population, strengthening 
intra-party democracy could result in parties further distancing them-
selves from the rest of the population.  

It cannot be expected of the political parties that they regain the 
position they once held in our democracy. The decline of party mem-
bership is not only the result of professionalisation and unsuccessful 
recruitment strategies, but also an effect of changes in societal 
engagement. This emphasises the necessity to give voters the possi-
bility to express their interest and views to elected representatives 
in ways other than joining a political party. The Commission’s pro-
posal on consultations prior to decisions and the citizen’s initiative 
at local and national level are ways to improve the possibilities for 
citizens to exert political influence.  

Review the public funding of parties  

The Commission’s review demonstrates that the public funding of 
parties is not used in accordance with the intended purpose. The 
funding provided to Members of the Riksdag to support their parlia-
mentary work is mainly used for other purposes. Moreover, parts 
of the local funds for parties are transferred to the national level. 
At the same time, the Commission’s review indicates that the num-
ber of political secretaries and full- or part-time salaried political 
positions has increased. One reason for this is that the political 
majority in municipalities offers smaller political parties positions, 
such as salaried political secretaries, as a way of assuring themselves 
of their support. Overall, we believe that there are reasons to carry 
out a review of the public funding of parties. The review should 
mainly focus on the appropriateness of how the funds are used and, 
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if needed, propose amendments or clarifications on how the fun-
ding should be distributed, used and reported.  

Elected representatives and their social representativeness  

The Commission’s analysis of the representativeness of elected repre-
sentatives, with respect to sex, age and country of origin, clearly 
shows that certain groups are under-represented. While the num-
ber of women in the Riksdag has decreased over the last decade, the 
number of women represented in the decision-making assemblies in 
municipalities and county councils has increased. Women’s represen-
tation in the weightier positions, such as executive committee chairs, 
has improved since the turn of the millennium, but women are still 
under-represented. Female politicians are more exposed to threats, 
violence and harassment. More of them also choose to leave their 
position before the end of their term than their male counterparts. 
Women are also under-represented in the boards of municipal com-
panies. 

The elected assemblies do not reflect the composition of the 
population. Foreign-born people are under-represented at all levels 
in the political system. Individuals who have migrated to Sweden 
are less politically engaged than those who were born here, which 
partly explains their under-representation in elected assemblies. 
However, their participation increases with the length of their stay 
in Sweden. Discrimination is also a factor that affects political par-
ticipation among foreign-born people. Residential segregation 
means that a large number of foreign-born people reside in areas 
with few elected representatives. This, in turn, affects the likelihood 
of foreign-born individuals entering politics since a majority of those 
who enter politics do so after contact with individuals engaged in 
political parties. Research also shows that foreign-born repre-
sentatives advance towards the weightier positions at a slower pace 
than those born in Sweden. Young people, under the age of 29, are 
the group in society that is most strongly under-represented in local 
government assemblies, while those over the age of 65 are heavily 
under-represented in the Riksdag. This could result in the perspec-
tives of young people and the elderly not having a sufficient impact 
on decision-making, at local and national levels respectively. Young 
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people’s under-representation in local government assemblies also 
leads to a lack of experience among young people of holding an 
elected office, something that is important for a continued political 
career.  

Social representativeness is important for the legitimacy of democracy 

The Commission believes that elected assemblies that reflect the 
composition of the population as a whole improve the conditions 
for equal political influence. Social representativeness is a matter of 
justice and a question of the legitimacy of democracy. Elected rep-
resentatives that share social and cultural experiences with a parti-
cular voting group are better able to hear, capture and convey the 
interest and views of those voters. In addition, representativeness 
affects the degree of participation in society. It is also reasonable to 
assume that a feeling of being represented can increase an indi-
vidual’s motivation to participate.  

Since efforts to achieve political equality are mainly a question 
for the political parties, we give a number of recommendations to 
the parties on how to improve their social representativeness. The 
parties in a municipality or county council could, for instance, co-
ordinate their internal nomination processes in order to improve 
the gender balance in the executive committee and the other com-
mittees. This is of particular importance when it comes to appointing 
the members of the board of the municipal companies, where 
women are strongly under-represented. We further propose that 
the parties should adopt the principle of always nominating two 
candidates, one man and one woman. This would facilitate the work 
of the nomination committee in coordinating the appointment pro-
cess. 

The conditions of the elected representatives 

The conditions of local politics have changed in recent years. There 
has been a decline in both the number of committees and the num-
ber of elected positions, and fewer elected representatives are 
responsible for a greater number of positions. Moreover, influence 
in local politics is concentrated on a few leading elected represen-
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tatives. The Commission believes that it is beneficial for a large 
share of the population to have experience of participating in poli-
tical decision-making processes. Hence, the Commission believes 
that there should not be a reduction in the number of elected posi-
tions in future reforms of the political organisation. In order to 
stimulate democratic participation at local level, municipalities can 
hold direct elections for a limited number of seats in a district com-
mittee.  

As a result of increased media coverage, the role of politicians 
has become more demanding. Moreover, public demand for quicker 
decision-making processes and the emergence of more complex 
political decisions has also contributed to a more demanding role. 
These factors affect who decides to engage in politics. Moreover, 
the number of elected representatives who choose to leave their 
elected positions before the end of their term is high. This is especially 
true for young people under the age of 29 and women with children 
living at home.  

It is important that the rules and regulations governing the con-
ditions for elected representatives are adapted to living conditions 
in society, making it possible to combine an elected position with 
full-time work and family life. A new meeting culture is needed 
where long meetings constitute an exception rather than the norm. 
The use of stop-times and opening up for long-distance decision-
making are also ideas that should be considered. Measures should 
also be taken to make it easier for elected representatives with 
children under the age of six to participate. Municipalities could, for 
instance, introduce more generous rules regarding the right to day 
care in connection with political meetings in the municipality or 
county council.  

Possibility to keep an elected office after moving  

During the 2010–2014 term of office, one in five elected represen-
tatives in municipal councils decided to leave office before the end 
of their term. According to research, the cause behind every third 
termination was a move away from the municipality. When it comes 
to young people under 29, an even higher share – 59 per cent – 
reported leaving office due to a move from the municipality. This 
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can be explained by the higher level of mobility among young 
people, especially prior to pursuing studies or entering the labour 
market. There is already the possibility for the elected assemblies 
to decide that an elected representative appointed by the elected 
assembly can keep his or her office, despite moving from the muni-
cipality. We propose that this possibility should be extended to in-
clude the elected assembly members. 

Preventing threats and violence against elected representatives  

According to a survey by the Swedish National Council for Crime 
Prevention (Brå), one in five elected representatives reported that 
they had been subjected to threats, violence or some kind of harass-
ment in 2013. One in two politicians holding multiple or weightier 
positions reported that they had been threatened and harassed 
multiple times. Considering the fact that one in four elected repre-
sentatives state that they have censored themselves due to fear of 
harassment, this can be said to have an effect on democracy. We 
believe that it is important that all elected representatives receive 
support if they are subjected to threats, violence or harassment and 
that this leads to them feeling safe both when they enter an elected 
office but also when carrying out their duty as an elected represen-
tative. We therefore propose that amendments be made to the 
Local Government Act with a provision stating that municipalities 
and county councils are to promote a safe working environment for 
elected representatives.  

The organisation of local politics  

A shift of power has recently taken place from the elected assemblies 
and the part-time politicians to the members and chairs of the exe-
cutive committees in municipalities and county councils. The elec-
ted assembly – which under the Local Government Act is the 
decision-making body in municipalities and county councils – has a 
relatively weak position. Furthermore, the preparation of political 
decisions often takes place outside the formal institutions, for 
instance through negotiations between the political parties gover-
ning the municipality or county council. This affects the possi-
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bilities of elected assemblies and the citizens both to monitor the 
decision-making process and to hold the elected representatives 
accountable.  

In order to give the elected assembly the authority to scrutinise 
and demand accountability, we believe that the elected assemblies 
should adopt a praxis for the internal review of the exercise of 
power in the municipality or county council. Moreover, the Com-
mission believes that the elected assemblies should decide on a 
description of the tasks of the elected representatives with the in-
tent of clarifying the division of labour between the elected repre-
sentatives. This is particularly relevant for the role of chair of the 
executive committee and the chair of other committees and other 
important functions in local politics. From a citizens’ perspective, 
it is fair to demand that the elected assemblies clarify the function 
of these elected representatives in local democracy.  

To prevent elitism and power concentration in politics, it is also 
necessary to promote increased rotation in political office. We be-
lieve that the parties, either internally or jointly in the elected 
assemblies, should introduce term limits for weightier positions, such 
as executive committee chairs or chairs of other committees. This 
would open up the possibility for more candidates to step forward 
and gain important positions in politics. It could also result in 
breaking the social homogeneity in the higher tiers of politics.  

In order to increase parties’ visibility in local democracy, the 
elected assemblies should, following the model of the Riksdag, arrange 
debates on various topics relevant to the municipality or county 
council. These debates could stimulate general interest in local poli-
tics and provide opportunities for elected representatives to express 
their standpoints on political issues. We therefore propose that 
elected assemblies should be able to decide to hold general debates 
without having to consider other ongoing decision-making proce-
dures. 
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Possibilities to influence national decision-making processes 
through formal tools: referrals, consultations and committees  
of inquiry 

The formal tool for influencing decision-making in national poli-
tics, the referral procedure, is an important tool for individuals and 
interest groups to express their views. The sharing of opinions with-
in the referral procedure takes place through formal rules and regu-
lations. Thus, it facilitates transparency and equal participation. 
Besides the referral procedure, consultations, hearings and meetings 
with selected organisations have increasingly become methods for 
the Government Offices to gather the public’s views and thoughts 
on matters, as well as methods for consultation with the public 
prior to government decisions.  

Open up the referral procedure and the consultations 

The Commission’s review indicates that it is mainly the relatively 
large and resourceful organisations that engage in the referral pro-
cedure, as well as in consultations and hearings. In light of the de-
cline in membership of traditional civil society organisations, their 
local connections have become severely weakened. At the same 
time, newer social movements have emerged at local level and there 
is thus a risk of the views and perspectives conveyed through for-
mal channels, such as the referral procedure, failing to reflect the 
views of the wider public. Hence, the Commission proposes that 
the list of organisations included in the referral procedure, as well 
as invitations to hearings and consultations, should be extended to 
include newer sections of civil society. In addition, formal guide-
lines for consultations and hearings should be developed.  

Electronic administration and digital consultations 

The Government has adopted an ICT policy goal: that Sweden 
should become the best country in the world at making use of the 
opportunities of digitalisation. According to its eGovernment stra-
tegy, the Government is to promote “an open administration that 
supports innovation and participation”. In light of this we find it 
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remarkable that the Government Offices has not developed its own 
electronic administration. Certainly, the Government Offices has a 
special position among government agencies in terms of security 
and confidentiality requirements. However, the lack of digitalisa-
tion has resulted in insufficient transparency and a lower degree of 
participation. This is especially true for the referral procedure. 

The conditions for consultations of committees of inquiry 

The Commission’s review shows that the possibilities for indivi-
duals and organisations to influence politics through committees of 
inquiry have decreased. Terms of reference have become more 
detailed and the aim and purpose of the committees are normally 
decided beforehand. Moreover, the time allocated to the com-
mittees has been reduced. As a result of the growing number of 
committees with an inquiry chair with a short deadline, the role of 
the committee of inquiry to build consensus has weakened. The 
Commission therefore believes that it is important that committees 
of inquiry are requested to work in a consultative manner and that 
they are given enough time to consult and receive input from orga-
nisations and interest groups, as well as from the general public.  

Possibilities to influence national decision-making processes 
through informal tools 

The Commission’s review shows that informal contact between 
organisations, interest groups and decision-makers at national level 
has increased. This development is partly a result of the changed 
nature of the relationship between decision-makers and organisa-
tions and interest groups. Another explanation is the increased 
complexity of politics and the increasing need for knowledge and 
information. The ongoing adaptation of politics to the media has 
resulted in political communication gaining more importance and a 
growing number of individuals working as ‘idea-brokers’. This 
development must be regarded as the biggest change in Swedish 
democracy over the past fifteen years.  

The Commission believes that there are reasons to be cautious 
about a development in which politics and ideas are developed in 
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arenas where citizens are not able to participate or be represented 
by elected representatives. This kind of development could result 
in fewer possibilities for individuals to participate and exert influ-
ence. It could also reduce the possibilities to hold elected repre-
sentatives accountable for their decisions. In addition, advocacy work 
is a matter of resources, which affects political equality.  

Contact between decision-makers and interest organisations  
should not be regulated 

Currently lobbying – in the form of informal contact between 
decision-makers and organisations and interest groups – does not 
pose a direct threat to democracy. Therefore, the Commission does 
not propose any rules or regulations that change the conditions for 
contact between decision-makers and organisations and interest 
groups, such as registering lobbyists. It is difficult to design these 
types of rules in an appropriate manner that does not entail 
negative consequences for democracy.  

The advocacy work done by organisations and interest groups, 
PR firms and think-tanks mainly targets the media. In order to 
guarantee citizens’ access to information and their possibilities to 
hold elected representatives accountable, the presence of indepen-
dent media actors, with the capacity to scrutinise the power of autho-
rity, produce high-class journalism and facilitate a public debate 
where different voices and perspectives can be expressed, is vital. In 
light of this, the Commission thinks that the Government should 
take measures to create conditions for a viable, independent and 
multifaceted media market and for a strong and independent public 
broadcasting service.  

The introduction of a citizens’ proposal in the Riksdag  

In order to vitalise democracy and strengthen citizens’ influence on 
the decision-making process, we propose the introduction of a citi-
zens’ proposal to the Riksdag, known as a ‘people’s motion’ (Folk-
motion). A people’s motion is the right of an individual, with 
voting rights, to propose an initiative to the Riksdag. If the pro-
posal receives support from at least one per cent of the citizens 
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with voting rights, it must be accepted as a motion in the Riksdag. 
It should be possible to submit and support a people’s motion 
online. If a motion receives sufficient support it will be handled in 
same way as motions by Members of the Riksdag are handled. If 
the motion is approved, depending on the demand of the people’s 
motion, it can result in a committee initiative or a statement to the 
Government. The proposal of introducing a people’s motion was 
inspired by the citizen’s initiative in Finland. With the possibility 
to submit a people’s motion in the Riksdag, all citizens are given 
access to a formal tool for making their voices heard. This could 
mean that the advantage of resourceful organisations is levied. It 
could also increase the transparency of advocacy work. The intro-
duction of a people’s motion is also justified by the weakened posi-
tion of the political parties and the changed forms of political 
engagement and participation. A reform of this kind would require 
amendments to the Riksdag Act. The Commission therefore pro-
poses that the introduction of a people’s motion in the Riksdag be 
preceded by a committee of inquiry.  

Transparency in the work of the Riksdag 

In light of the increase in informal contact between organisations, 
interest groups and Members of the Riksdag, there could be reason 
to consider taking measures to ensure transparency in the power of 
authority. In order to guarantee citizens’ possibilities to express 
their views and interests at national level, the conditions for com-
munication between Members of the Riksdag and citizens must be 
favourable. The Commission therefore proposes a review of the 
support given to Members of the Riksdag, as part of the public 
funding of the parties. The review should include the question as to 
whether parts of the funding should be tied to the Members’ con-
stituencies, enabling increased local support.  
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Citizens’ dialogues and consultations in municipalities  
and county councils 

Citizens’ dialogues and consultations where individuals, organisa-
tions and interest groups or other actors are invited to take part in 
decision-making processes are common in municipalities and county 
councils. Citizens’ dialogues can help to make decisions more deeply 
rooted and increase their legitimacy. By using citizens’ dialogues, 
conflicts of interest or demonstrations of dissatisfaction can be 
avoided when implementing political decisions. However, citizens’ 
dialogues that instil hope for political influence which is then not 
realised can undermine confidence in democracy. If participation 
does not reflect the composition of the inhabitants of the muni-
cipality or county council, there is also a risk that citizens’ dia-
logues will result in political inequality.  

The elected assembly should promote the participation of the members 
the decision-making process 

In order for citizens’ dialogues to yield positive democracy effects, 
the use of dialogues and consultations must be formalised. Munici-
palities and county councils must inform citizens when the citi-
zens’ dialogues and consultations will be held and what matters will 
be discussed. It is equally important to inform the citizens of their 
possibilities to influence policy through citizens’ dialogues and con-
sultations. The Commission therefore proposes an amendment to 
the Local Government Act by introducing a provision stating that 
the elected assembly should promote the participation of the mem-
bers of the municipality or county council in the decision-making 
process. It further states that the municipalities and county coun-
cils are to ensure that the members have adequate opportunities to 
take part in the decision-making process. The proposed provision 
motivates municipalities and county councils to consultate and gain 
support for political decisions, but also that elected assemblies are 
responsible for the decision-making process as a whole. It further 
stresses the importance of citizens’ engagement, which was one of 
the founding principles in the drafting process of the Local Govern-
ment Act. 
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The provision, which is to be considered a democratic principle, 
is expressed in the form of a general objective. This means that 
decisions made without prior consultation with the members of the 
municipality or county council cannot be appealed. The elected 
assembly has sole responsibility for determining when and how the 
members are to engage and express their views. The proposal en-
tails all members of the municipality or the county council – 
including young people and foreign citizens without voting rights, 
and judicial entities, such as non-profit organisations and compa-
nies – having the right to express their views in matters of impor-
tance. In light of the introduction of a consultation provision in 
the Local Government Act, the Commission further proposes that 
the concept of consultation should be included as one of the methods 
the elected assembly can use in its contact with the general public.  

Guidelines and principles for citizens’ dialogues and consultations 

The Commission believes that there are advantages to having elec-
ted assemblies adopt guidelines and principles on when citizens’ 
dialogues and consultations will be held and on what matters. It is 
also important that the guidelines or principles indicate the form of 
the dialogues and consultations. In the Commission’s view, the 
guidelines or principles should contain information on the role of 
the dialogues or consultations in the decision-making process, the 
target group of a particular dialogue or consultation, how the in-
vitation to the dialogues or consultations will be circulated and 
finally, information on how feedback to the citizens will be handled. 
We further provide recommendations regarding methods for 
strengthening political equality. Moreover, the Commission advo-
cates the use of digital technology and the importance of using in-
clusive feedback mechanisms. In addition, the Commission suggests 
that the municipalities and county councils gather all relevant in-
formation for citizens’ democratic participation in one place on their 
website in order to ensure that citizens receive adequate and accessible 
information regarding their opportunities to engage politically.  
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The reinforced citizens’ initiative  

The reinforcement of citizens’ possibilities to call for referendums 
in municipalities and county councils has led to an increase in the 
number of initiatives and referendums. This has created tensions at 
local level. Some of the conflicts that have occurred have been due 
to a lack of clarity regarding the rules and regulations of the citi-
zens’ initiative.  

In order to simplify the process, the possibility of signing a 
supporting motion of an initiative online should be introduced. 
The Commission thus proposes that the requirement for personal 
signatures be removed from the Local Government Act. Allowing 
the gathering of signatures online, through electronic identifica-
tion, can make the process speedier, more just and more resource-
efficient. Moreover, the gathering of signatures online is compatible 
with the current trends of political engagement where the internet 
and social media play a key role for political participation. To make 
the gathering of signatures online possible, the Commission pro-
poses the establishment of a national website.  

In addition, a clarification of the regulations on the number of 
signatures needed to initiate a request for a referendum is needed. 
One problem with past referendums has been the low turnout. The 
Commission believes that conflicts could be avoided if the political 
parties, prior to the referendum, clearly indicate the threshold 
required for them to respect the outcome of the referendum.  

Despite the problems that have occurred in connection with 
initiatives and referendums, we believe that the principal value of 
the right of citizens to direct participation in the political decision-
making process outweighs the negative experiences. The majority 
of the referendums have stimulated democratic participation locally 
and there are no indications of referendums having had negative 
effects on political equality or confidence in democracy. The problems 
that have occurred have mainly been due to an inability on the part 
of leading politicians to take into account or adequately respond to 
the strong public opinion expressed by different voting groups 
between elections. In order to prevent such demonstrations of dis-
content, it is vital that the municipalities and county councils, in 
line with the proposal mentioned above, promote citizens’ partici-
pation in matters of importance.  
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Citizens’ proposals and people’s motions 

The Commission’s review of the citizens’ proposal indicates that 
its effects on democracy are rather limited. Instead, it has mainly 
been used as a tool for putting forth concrete ideas or suggestions 
on specific everyday issues. Moreover, the small share of citizens 
who have used the mechanism does not reflect the composition of 
the population. Our review also shows that the administrative pro-
cess of the citizens’ proposal is time-consuming and not resource-
efficient. More importantly, however, it establishes a relationship 
between individual citizens and elected representatives and not a 
group of individuals and elected representatives. The citizens’ pro-
posals therefore fail to stimulate a democratic dialogue and do not 
provide the elected representatives with adequate information about 
public opinion.  

In order to strengthen the dialogue between the elected repre-
sentatives and citizens and facilitate the administrative process, the 
Commission proposes that the citizens’ proposal be replaced with a 
new tool, the people’s motion, which is mandatory for all munici-
palities and county councils. All registered inhabitants of a munici-
pality or county council should have the right to submit a proposal 
on a matter within the jurisdiction of the municipality or county 
council. If the proposal receives support from at least one per cent 
of the registered inhabitants, it must be considered by the elected 
assembly, and a decision has to be made within a year of sub-
mission. The Commission proposes that the administrative process 
of the people’s motion be identical to the process of the citizens’ 
proposal, meaning that the elected assembly can delegate the pro-
posal to the executive committee or another committee. The 
gathering of signatures can, in line with the agenda initiative, be 
digital. Individuals can submit and support people’s motions in 
their municipality or county council through the national website 
we propose should be established.  

Young people’s participation, influence and representation  

Most young people feel that they lack influence over the political 
decision-making process and many of them do not feel like they are 
part of society. In addition, young people are under-represented in 
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the political parties, in the elected assemblies and in civil society 
organisations. Socio-economic background, sex, health and foreign 
background are factors that affect young people’s participation, in 
the same way they do for older individuals. Research shows that 
political interest among young people is high today. A large pro-
portion of the young population are politically engaged and express 
a wish to influence politics. Young people demonstrate strong con-
fidence in democracy and a majority express support for the funda-
mental democratic values. Overall, the Commission believes that 
there is a need for a shift of perspective: young people should not 
be considered a challenge for democracy. Instead their engagement 
and interest should be viewed as an asset. The focus should be on 
creating conditions for the broad participation of young people in 
local democracy.  

Voting age trial 

The Commission proposes the introduction of a pilot project to 
lower the voting age from 18 to 16 in local elections in 2018 and 
2022. The voting age trial is to be carried out in municipalities that 
apply to be part of the project and is to be further accompanied by 
an evaluation project. Lowering the voting age from 18 to 16 means 
that the average age of first-time voters would be lowered to 18 years. 
It is currently 20 years. This could result in increased incentives for 
young people to engage in local politics and for their interest in 
holding elected office. Moreover, a lowered voting age increases the 
possibilities to influence the long-term voting behaviour of young 
people, as they are still in school. This gives schools a concrete oppor-
tunity to include democracy issues in the curriculum. A pilot pro-
ject to lower the voting age is also in line with the objective of the 
national youth policy, which clarifies that young people are to have 
an influence on the development of society. The pilot project is 
restricted to elections in municipalities, in which many issues of 
direct relevance to young people are decided on. As for elections to 
the Riksdag, the Commission believes that it is important to keep 
the connection of voting rights to the age of authority.  
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Young people’s participation in decision-making processes  
in municipalities and counties 

The Commission’s proposal that elected assemblies should promote 
the participation of the members of the municipality or county 
council in the decision-making process implies that municipalities 
and counties also have to ensure the inclusion of young people’s 
perspectives in decision-making. Youth forums, where young people 
are invited to take part in political decision-making processes, 
could be one method of achieving that. We believe that consul-
tations with youth forums should be a formal part of the decision-
making process. At the same time, it is vital that these forums 
reflect the composition of the youth population in the municipality 
or county. It is also important that consultation processes are adap-
ted to the conditions of young people. The municipalities and county 
councils should adopt a framework for how young people’s per-
spectives will be considered in decision-making processes or in an 
action plan for local youth policy.  

The role of schools in fostering democratic values 

We believe that there is a need to increase pupils’ knowledge of the 
function of municipalities and county councils and also of the 
forms for participation in local decision-making processes. Schools 
should cooperate more with administrators in municipalities and 
county councils and meet the local representatives of the political 
parties. The Commission therefore proposes that increased know-
ledge of the function and role of local democracy should be in-
cluded in the national school development programme. Moreover, 
the national school development programme should aim to increase 
knowledge of critical review and source criticism. The Commission 
further proposes that the Swedish Agency for Youth and Civil 
Society, together with the Swedish National Agency for Education, 
should be commissioned by the Government to develop tutorials 
for schools and municipalities, with examples of methods of co-
operation in local democracy. The Commission further believes that 
civic engagement in compulsory school and upper secondary school 
must be promoted and safeguarded.  
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Higher education institutions also play a key role in democracy. 
It is therefore important that the political student associations, poli-
tical parties and other organisations gain access to higher education 
institutions. In order to highlight the importance of higher edu-
cation institutions for democracy, the Commission proposes an 
amendment to the Swedish Higher Education Act to the effect that 
it is clear that higher education institutions are to foster democratic 
principles and respect for individuals’ human rights.  

The political influence of persons with disabilities  

Persons with disabilities participate less in democracy than others. 
This is reflected in lower rates of voter turnout and in their repre-
sentation in elected assemblies. Access barriers of various kinds 
still constitute an obstacle to disabled persons fully participating in 
society. While physical access to the meeting rooms for elected 
assemblies has improved, the meeting rooms used for committee 
meetings and for internal party meetings still have significant access 
barriers. Therefore, it is crucial that the removal of access barriers 
is continued and that municipalities and counties provide accessible 
meeting rooms for committee meetings and internal party meetings 
and, to a larger extent than today, allow distance decision-making 
in elected assemblies and committees. 

 One problem, in particular for elected representatives in need 
of assistance and services to fulfil their political assignment, is com-
bining the assignment with work and family life as they have diffi-
culties in obtaining additional hours of assistance or services to 
allow them to serve politically. Elected representatives in need of 
assistance and accompanying services are to receive the necessary 
assistance to fulfil their political assignments.  

The Commission’s proposal that the elected assembly should 
promote the participation of the members of the municipality or 
county council in the decision-making process also has implica-
tions for people with disabilities. We therefore suggest that munici-
palities and counties establish citizens’ councils with real possibilities 
for influence. The elected assembly should further adopt regula-
tions for the function of the citizens’ councils in local democracy. 
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In order to secure a more prominent role for democratic partici-
pation in national disability strategy, democratic participation should 
be introduced as a separate goal. By adopting a specific goal on 
democratic participation, the importance of removing barriers in 
democracy promotion is stressed. At the same time, the conditions 
for monitoring the development of democratic participation among 
people with disabilities are improved. 

Let the future be shaped by many! 

Profound changes in how democracy functions cannot be made by 
a governmental commission. Changes in democracy are shaped by 
changes in society. If the democratic framework is to be changed, it 
must be done with caution and on the basis of political consensus. 
The Commission’s remit was to update the institutions of demo-
cracy and make them more relevant to the current time, through 
renewal and gradual changes of democratic rules. The overarching 
aim of the Commission’s proposal is to achieve greater and broader 
participation, thus creating more equal influence. Moreover, we be-
lieve that it is important to have a debate on the state of demo-
cracy. The continued debate should address how to achieve greater 
diversity among those who shape the future. Given the profound 
societal changes of late, it is natural to propose the appointment of 
a new Commission on the functions of democracy, in around a 
decade from now.  
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Kommittédirektiv 2014:111 

Demokratisk delaktighet och inflytande  
över det politiska beslutsfattandet 

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2014  

Sammanfattning  

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare 
från riksdagspartierna, ska analysera behovet av och utarbeta för-
slag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den 
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter 
till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 
mellan de allmänna valen.  

Utredaren ska bl.a.  

 föreslå åtgärder som kan bidra till att fler personer erbjuds 
respektive väljer att åta sig politiska förtroendeuppdrag,  

 analysera formerna för delaktighet och inflytande mellan valen 
och identifiera samhällsförändringar som kan påverka det demo-
kratiska deltagandet på sikt,  

 föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till del-
aktighet och inflytande under mellanvalsperioder, och  

 belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och 
inflytande.  

Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder 
som bedöms befogade. Det ingår dock inte i uppdraget att föreslå 
ändringar i grundlag eller i riksdagsordningen.  

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.  
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Behovet av en utredning  

I skrivelsen En politik för levande demokrati (skr. 2013/14:61) 
redogör regeringen för sin bedömning av vilken inriktning demo-
kratipolitiken bör ha för att möta de utmaningar som samhälls-
utvecklingen ställer på demokratin. Regeringen konstaterar att 
demokratin ständigt måste utvecklas för att folkstyrets former ska 
vara relevanta. Möjligheterna till demokratisk delaktighet och in-
flytande bör samtidigt vara utformade efter individens förutsätt-
ningar. Var och en ska kunna påverka det politiska beslutsfattandet 
både genom att rösta i de allmänna valen och genom ett med-
borgerligt engagemang mellan valen.  

Som en del i arbetet med att stärka individens möjligheter till 
inflytande aviserade regeringen i skrivelsen en utredning om demo-
kratisk delaktighet och inflytande. Behovet av en utredning ska ses 
mot bakgrund av samhällsutvecklingen under senare år. Det gäller i 
synnerhet de förändrade politiska engagemangsformerna, däribland 
ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna, färre aktiva 
medlemmar i de traditionella folkrörelserna, ett mer nätverksbaserat 
civilsamhälle, ökad användning av internet för politiska aktiviteter 
och fördjupade skillnader i deltagandet mellan olika samhällsgrupper. 
Förändringarna av det politiska engagemanget är särskilt tydliga när 
det gäller unga. Dessutom har antalet folkomröstningar på lokal 
nivå ökat.  

Individens möjligheter och rättigheter till inflytande över det 
politiska beslutsfattandet har setts över av tidigare utredningar. En 
bred översyn av folkstyrets villkor genomfördes under åren 1997 
till 2001 av Demokratiutredningen (SOU 2000:1) och Kommunal-
demokratikommittén (SOU 2001:48). Flera frågor om demokra-
tins funktionssätt behandlades även av Grundlagsutredningen 
(SOU 2008:125). Kommittén för förstärkning av den kommunala 
demokratins funktionssätt (SOU 2012:30) utredde aspekter av det 
kommunala beslutsfattandet och den kommunala representativa 
demokratins funktionssätt. Flera av de reformer som har genom-
förts på förslag av dessa utredningar har påverkat demokratins 
funktionssätt. Det gäller t.ex. införandet av den medborgerliga 
förslagsrätten i fullmäktige och det förstärkta folkinitiativet. Även 
frågor rörande de förtroendevaldas villkor har varit föremål för 
reform. Regeringen anser att det nu finns behov av att utvärdera 
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effekterna av några av dessa reformer liksom att undersöka behovet 
av åtgärder i syfte att möta samhällsförändringar som kan påverka 
individers demokratiska delaktighet och möjligheter till inflytande 
på sikt.  

Uppdraget  

En särskild utredare ska analysera behovet av och föreslå åtgärder 
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa 
demokratin och stärka individens möjligheter till delaktighet i och 
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna 
valen. Uppdraget omfattar huvudsakligen frågor om politisk repre-
sentation, delaktighet och inflytande mellan valen samt ungas in-
flytande.  

Hur påverkas demokratin av det minskade engagemanget inom  
de politiska partierna?  

Under de senaste åren har antalet personer som är medlemmar i ett 
politiskt parti minskat kraftigt. Enligt SCB var ungefär 10 procent 
av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti år 1991 jämfört 
med enbart 5 procent år 2009 (Undersökningen av levnadsförhåll-
anden, SCB 2009). Av dessa anger var femte att de deltar aktivt i 
partiets verksamhet. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågors (tidigare Ungdomsstyrelsen) rapport Ung idag 
2013 har andelen unga medlemmar i politiska organisationer sjunkit 
sedan början av 1990-talet, men ligger sedan drygt tio år på lite 
under 4 procent (Ungdomsstyrelsen 2013:2).  

Med ett minskat antal medlemmar försvagas de politiska par-
tiernas förmåga att utgöra en länk mellan medborgarna och den 
offentliga makten. Vidare har det blivit svårare för de politiska 
partierna att få personer att ställa upp som kandidater i val. Det kan 
leda till att allt färre förtroendevalda får ansvar för ett allt större 
antal förtroendeuppdrag och att politikerrollen därmed blir mer 
professionaliserad och ansträngd. Enligt SCB har antalet förtro-
endevalda på kommunal nivå minskat samtidigt som antalet för-
troendeuppdrag per politiskt förtroendevald har ökat (Förtroende-
valda i kommuner och landsting 2011, SCB).  
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Den ökade uppdragskoncentrationen kan påverka folkvaldas be-
nägenhet att lämna sina uppdrag i förtid. Med ett stort antal 
avhopp och ett minskat antal partipolitiskt aktiva ökar risken för 
tomma stolar i fullmäktige. På sikt kan det minskade intresset för 
partipolitiskt engagemang utgöra en utmaning för demokratins funk-
tionssätt.  

Utredaren ska därför  

 analysera orsakerna till det minskade medlemsantalet i de poli-
tiska partierna,  

 analysera hur de politiska partiernas roll i demokratin och hur 
rollen som politiskt förtroendevald påverkas av ett minskat med-
lemsantal i de politiska partierna, och  

 bedöma behovet av åtgärder för att möta de demokratiutman-
ingar som ett minskat intresse för partipolitiskt engagemang kan 
leda till.  

Ett ökat och breddat engagemang inom den representativa demokratin  

I skrivelsen En politik för en levande demokrati (skr. 2013/14:61) 
framhåller regeringen betydelsen av att de beslutsfattande politiska 
församlingarna – riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige – 
avspeglar befolkningens sammansättning. Att de folkvalda försam-
lingarna är representativa för befolkningen i dess helhet är en rätt-
visefråga och har betydelse för det demokratiska systemets legi-
timitet.  

Som ett resultat av ett förändringsarbete inom de politiska par-
tierna har framför allt andelen kvinnor bland de folkvalda ökat. 
Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade på de tyngre posi-
tionerna, såsom styrelseledamot och fullmäktigeordförande (För-
troendevalda i kommuner och landsting 2011, SCB). Underrepresen-
tationen av unga folkvalda är över lag betydande och medelåldern i 
kommunfullmäktige har under senare år blivit allt högre. Även 
utrikes födda är underrepresenterade bland de folkvalda. Det lägre 
medlemsantalet av unga, kvinnor och utrikes födda i de politiska 
partierna försvårar arbetet med att öka den sociala representativi-
teten i de folkvalda församlingarna. Det råder även skillnader när 
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det gäller representationen i de folkvalda församlingarna utifrån 
faktorer såsom funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund.  

Utredaren ska därför  

 analysera hur ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska 
partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att 
fler ska erbjudas respektive vilja ta på sig ett politiskt förtro-
endeuppdrag, särskilt när det gäller underrepresenterade grupper,  

 föreslå åtgärder som kommuner och landsting kan vidta för att 
fler ska välja att engagera sig som förtroendevalda, särskilt när 
det gäller underrepresenterade grupper, och  

 ge exempel på hur jämställdheten kan förbättras i kommun- och 
landstingsstyrelser, särskilt när det gäller tyngre förtroendeupp-
drag.  

Villkoren för de förtroendevalda  

För att personer som engagerar sig partipolitiskt inte ska behöva 
välja att avstå från eller i förtid lämna ett uppdrag som förtroende-
vald är det viktigt att de bestämmelser som styr villkoren för 
förtroendevalda är anpassade till de levnadsförhållanden som råder i 
samhället. År 2002 trädde ett antal ändringar i kommunallagen i 
kraft som syftade till att förbättra ersättnings- och arbetsvillkoren 
för de förtroendevalda (prop. 2000/2001:80, bet. 2001/02:KU14, 
rskr. 2001/02:190). Dessa förändringar rörde bl.a. rätten till ledig-
het från anställning samt rätten till skälig ersättning för arbets-
inkomst och andra ekonomiska förmåner som förlorats på grund av 
uppdraget.  

En översyn av tillämpningen av de ändrade reglerna för ersätt-
nings- och arbetsvillkoren för de förtroendevalda redovisades i rege-
ringens skrivelse Demokratipolitik (skr. 2003/2004:110). I denna 
betonade regeringen behovet av ytterligare uppföljning. Förutsätt-
ningarna för arbetet som politiskt förtroendevald har dessutom 
förändrats sedan de nu gällande reglerna infördes.  

Utredaren ska därför  

 undersöka hur kommuner och landsting tillämpar bestämmelser 
om ersättning, rätt till ledighet från anställning och andra bestäm-
melser som påverkar möjligheten att verka som förtroendevald 
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och vid behov föreslå författningsändringar som kan bidra till 
att färre väljer att avvisa förtroendeuppdrag eller att lämna så-
dana uppdrag i förtid, och  

 föreslå hur arbetet i kommun- och landstingsfullmäktige och i 
kommun- och landstingsnämnder kan förändras för att färre ska 
välja att avvisa förtroendeuppdrag eller lämna sådana uppdrag i 
förtid.  

Formerna för deltagardemokratiskt inflytande mellan valen  

Förutsättningarna för den demokratiska delaktigheten har föränd-
rats under senare år. Framtidskommissionen redogör i sin under-
lagsrapport om det civila samhället för flera olika studier som visar 
på en samhällsutveckling där allt fler söker sig bort från de tradi-
tionella folkrörelseorganisationerna till andra engagemangsformer 
(Framtidens civilsamhälle, Harding, 2012). Dessa är mera kort-
variga och informella till sin karaktär. Det politiska engagemanget 
har inte avtagit, men det är mera fokuserat på enskilda sakfrågor 
och har mera sällan en ideologisk utgångspunkt.  

SCB:s undersökningar visar att det finns skillnader mellan olika 
väljargrupper när det gäller politiskt engagemang och delaktighet 
(Undersökningen av levnadsförhållanden, SCB 2009). Det politiska 
engagemanget är t.ex. betydligt lägre i väljargrupper med svagare 
sociala resurser, såsom personer med låg utbildning och låg in-
komst. Engagemanget är även något lägre bland utrikes födda, unga 
och personer med funktionsnedsättning, men det råder inga påtag-
liga skillnader mellan kvinnor och män.  

Den ökade användningen av internet har skapat nya förutsätt-
ningar för det politiska engagemanget. Internet har gjort det 
möjligt för fler att uttrycka politiska åsikter och har därmed 
bidragit till ökad mångfald och en bredare debatt. Samtidigt har den 
tekniska utvecklingen skapat möjligheter till en selektiv nyhets-
konsumtion och därmed bidragit till ökad polarisering i opinions-
bildningen. En förutsättning för att teknikutvecklingen ska vara ett 
redskap i demokratins tjänst är emellertid att det finns tillräcklig 
kunskap om internet och sociala medier hos medborgare och besluts-
fattare.  
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Utredaren ska därför  

 analysera och bedöma hur demokratin påverkas av samhälls-
utvecklingen när det gäller det medborgerliga och politiska engage-
manget, och  

 föreslå åtgärder som kan bidra till att individens delaktighet och 
inflytande mellan valen kan stärkas i närtid och på sikt, särskilt 
när det gäller väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engage-
mang och delaktighet.  

Ungas inflytande  

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har förändrats 
under senare år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i poli-
tiska partier och som är engagerade i de traditionella folkrörelse-
organisationerna har minskat. Denna utveckling medför att det är 
allt färre unga som får erfarenheter av den representativa demo-
kratins beslutsprocesser med inslag av konsensusskapande och 
gemensamt beslutsfattande. En faktisk upplevelse av att ha varit 
med om att påverka politiska processer och beslutsfattande kan 
bidra till en känsla av delaktighet, tillhörighet och ansvarstagande.  

Undersökningar, såsom Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågors rapport Ung idag 2013, visar att det stora flertalet 
unga upplever att de inte kan utöva något inflytande över politiska 
beslut på nationell nivå i Sverige eller i sin hemkommun. Det är 
emellertid 40 procent av de unga som säger sig vara ganska eller 
mycket intresserade av politik. Unga vars föräldrar är ekonomiskt 
marginaliserade har dock ett betydligt svagare politiskt självförtro-
ende. Detta gäller även unga med funktionsnedsättning. Det poli-
tiska självförtroendet skiljer sig däremot inte mellan unga män och 
unga kvinnor.  

Unga är totalt sett en underrepresenterad grupp bland förtro-
endevalda på lokal nivå. Underrepresentationen av unga i kommun-
fullmäktige i jämförelse med den röstberättigande befolkningen är 
12 procentenheter. Unga förtroendevalda lämnar också politiken i 
större utsträckning än äldre. Ungas erfarenheter och perspektiv får 
därför mindre genomslag i beslutsfattandet.  
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Utredaren ska därför  

 se över vilka effekter som befintliga forum för inflytande, såsom 
ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och demokratilotsar, har haft 
för ungas möjligheter till inflytande och delaktighet,  

 utreda ungas förutsättningar att medverka i formella besluts-
processer och föreslå åtgärder som kan bidra till att ungas inflyt-
ande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks samt vid 
behov föreslå författningsändringar, och  

 analysera de skillnader i delaktighet och inflytande som råder 
mellan olika unga utifrån faktorer såsom kön, födelseland, socio-
ekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning samt förslå åt-
gärder för hur dessa skillnader kan minska.  

Demokratisk delaktighet på nationell nivå  

Grundlagsutredningen betonade i sitt betänkande En reformerad 
grundlag (SOU 2008:125) betydelsen av att den representativa 
demokratin är och förblir fundamentet i det svenska folkstyret. Det 
representativa styrelseskicket ger förutsättningar för ett besluts-
fattande som är långsiktigt och ansvarstagande. Nödvändigheten av 
ett representativt system gäller i synnerhet politiska beslut om 
rikets gemensamma angelägenheter. Möjligheterna för medborgarna 
att på nationell nivå medverka i politiska beslutsprocesser mellan 
valen bör därför vara begränsade.  

Det representativa styrelseskicket innebär att väljarna uttrycker 
sin vilja genom att i de allmänna valen lägga sin röst på ett politiskt 
parti. Den politiska maktövningen bärs upp av de politiska par-
tierna som konkurrerar om väljarnas röster. De senare årens ut-
veckling mot politiska partier med allt färre medlemmar kan i någon 
mån anses vara en utmaning för det representativa styrelseskicket. 
Allt fler söker sig bort från de traditionella folkrörelseorganisa-
tionerna till andra engagemangsformer och det politiska engage-
manget är mera fokuserat på enskilda sakfrågor. Partierna får svårare 
att vara en länk mellan den offentliga makten och väljarna. Inom 
partierna är dessutom kvinnor, yngre och utrikes födda under-
representerade. Detta ger upphov till frågor om de politiska par-
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tiernas möjligheter att omhänderta alla olika opinioner som uttrycks 
i samhället.  

Formerna för det demokratiska samtalet har också förändrats 
med internet och sociala medier. I dag kan opinionsbildare få genom-
slag i opinionen på ett helt annat sätt än innan internet fanns. I en 
alltmer föränderlig och globaliserad värld är det angeläget att ta del 
av många olika erfarenheter och synpunkter när politiska beslut ska 
fattas. Denna utveckling har förändrat förutsättningarna för del-
aktighet i det politiska beslutsfattandet. Det är viktigt att med-
borgarna inte upplever att möjligheterna till delaktighet och inflyt-
ande mellan valen är ojämlika.  

Utredaren ska därför  

 se över individens möjligheter till inflytande över politiska besluts-
processer mellan valen på nationell nivå, och  

 analysera olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog 
med riksdag och regering.  

Medborgerlig förslagsrätt i kommun- och landstingsfullmäktige  

Enligt kommunallagen (1991:900) har kommuner och landsting 
sedan 2002 möjlighet att införa medborgerlig förslagsrätt i fullmäk-
tige. Det innebär att folkbokförda i kommunen eller i en kommun 
inom landstinget ges rätt att väcka ärenden i fullmäktige. Förslags-
rätten är inte begränsad av ålder eller medborgarskap. Rätten att 
initiera ärenden i fullmäktige är en formell påverkansmöjlighet och 
väger tyngre än att skriva brev eller kontakta en förtroendevald 
(prop. 2001/02:80 s. 53).  

Enligt SCB är det 70 procent av kommunerna och 9 landsting 
som har infört en möjlighet att använda medborgarförslag som en 
del i beslutsprocesserna. I genomsnitt tar varje kommun emot 
ungefär 20 medborgarförslag om året och av dessa behandlas hälften 
av fullmäktige (Undersökningen om den lokala demokratin i kommu-
ner och landsting, SCB 2012).  

Den medborgerliga förslagsrätten infördes i syfte att öka engage-
manget i lokalpolitiska frågor, att skapa fler diskussioner bland 
väljarna mellan valen och att minska avståndet mellan väljare och 
valda. Regleringen har inte utvärderats sedan den infördes 2002.  
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Utredaren ska därför  

 utvärdera tillämpningen av den medborgerliga förslagsrätten i 
kommun- och landstingsfullmäktige,  

 analysera och bedöma hur medborgarförslagen påverkat den 
lokala politikens utformning och den demokratiska delaktig-
heten i samhället,  

 föreslå hur internet kan användas som ett redskap för att under-
lätta överlämnandet av medborgarförslag, och  

 om det bedöms lämpligt föreslå författningsändringar av den 
medborgerliga förslagsrätten som kan bidra till att minska av-
ståndet mellan väljare och valda.  

Medborgardialog och andra former för medborgarinflytande  

Medborgardialog kan vara en metod för beslutsfattarna att lyssna in 
och fånga upp intressen och åsikter i samhället. När invånarna har 
goda möjligheter att delta i de politiska processerna får politiska 
beslut djupare förankring och legitimitet. De flesta kommuner och 
landsting använder metoder för att stärka invånarnas möjligheter 
till inflytande och delaktighet i de lokala politiska beslutsprocesserna, 
t.ex. medborgardialog, medborgarpanel, medborgarbudget eller med-
borgarråd (Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner 
och landsting, SCB 2012). Flera kommuner använder dessutom it-
verktyg för att underlätta dialogen mellan beslutsfattare och med-
borgare och för att skapa möjligheter till delaktighet, inflytande 
och insyn. Medborgardialog kan även vara en metod att tillgodose 
de nationella minoriteternas rätt till inflytande och samråd i en-
lighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk.  

Ett fördjupat arbete med medborgardialog och andra metoder 
för medborgerligt inflytande förutsätter emellertid kunskap om 
vilken effekt de har på demokratin. Även om lokala projekt med 
medborgardialog har utvärderats har det inte gjorts någon generell 
undersökning av vilken effekt sådana deltagardemokratiska metoder 
har.  
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Utredaren ska därför  

 undersöka hur och i vilken omfattning medborgardialog och 
andra metoder för medborgerligt inflytande tillämpas i politiska 
beslutsprocesser och bedöma vilken effekt de har på den lokala 
demokratiutvecklingen,  

 undersöka hur internet används av kommuner och landsting som 
ett verktyg i dialogen mellan beslutsfattare och medborgare, och  

 redogöra för framgångsrika metoder för medborgerligt inflytande 
och lämna förslag på hur dessa kan användas för att utveckla och 
förstärka demokratin lokalt.  

Översyn av det förstärka folkinitiativet  

Enligt 5 kap. 23 § kommunallagen kan invånare i en kommun eller i 
ett landsting ta initiativ till att fullmäktige ska besluta att hålla en 
kommunal folkomröstning (folkinitiativ). Från den 1 januari 2011 
förstärktes folkinitiativet. Förstärkningen innebär att 10 procent av 
de röstberättigade i en kommun eller i ett landsting kan begära att 
ett förslag om folkomröstning i en fråga som kommun- eller 
landstingsfullmäktige kan besluta om ska väckas i fullmäktige. En 
folkomröstning ska hållas om inte en kvalificerad majoritet av full-
mäktigeledamöterna (två tredjedelar) röstar mot förslaget. Det är 
fullmäktige som beslutar vilken fråga som ska ställas och hur svars-
alternativen ska utformas. Folkomröstningen är alltid rådgivande.  

Sedan genomförandet av 2011 års reform av folkinitiativet har 
tio lokala folkomröstningar hållits på kommun- och landstingsnivå. 
Valdeltagandet har varit lågt i de flesta folkomröstningar. Fullmäk-
tige har i flera fall ansett att detta har lett till svårigheter att tolka 
resultaten. I flera kommuner har fullmäktige valt att inte följa val-
resultatet, vilket i vissa fall skapat missnöje lokalt och lett till en 
ökad politisk polarisering. Sedan det förstärkta folkinitiativet 
infördes har det inte varit föremål för översyn.  

Utredaren ska därför  

 sammanställa erfarenheter av det förstärkta folkinitiativet och 
bedöma dess effekter på demokratiutvecklingen på lokal nivå,  
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 föreslå åtgärder för hur kommuner och landsting kan åstad-
komma ett högre valdeltagande i lokala folkomröstningar och 
hur legitimiteten för folkomröstningar kan stärkas,  

 föreslå hur internet kan användas för att underlätta namninsam-
lingar till folkinitiativ, och  

 föreslå åtgärder och eventuella författningsförändringar som 
kan bidra till att folkinitiativet kan genomföras och administre-
ras ändamålsenligt och effektivt samt bidra till att demokratin 
fördjupas på lokal nivå.  

Övrigt  

Utredaren är fri att utreda och föreslå andra åtgärder i syfte att öka 
och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och 
att stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande i det 
politiska beslutsfattandet.  

Konsekvensbeskrivningar  

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna för det all-
männa och konsekvenserna i övrigt av de förslag som lämnas. Om 
förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna 
ska utredaren även lämna förslag till finansiering. Dessutom ska 
utredaren särskilt bedöma hur förslagen påverkar jämställdheten 
mellan kvinnor och män.  

Arbetsformer och redovisning av uppdraget  

Utredaren ska arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offent-
ligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredaren ska även 
verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om 
demokrati, inflytande och delaktighet.  

Uppdraget ska utföras i dialog med utredningen om delaktighet 
i EU (dir. 2014:112). Utredaren bör informera sig om annat på-
gående utredningsarbete som kan vara av betydelse för uppdragets 
genomförande och i de frågor som rör kommuner och landsting 
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ska kontakter tas med utredningen Kommunallag för framtiden 
(Fi 2012:07) och med Sveriges Kommuner och Landsting. I frågor 
om internet ska kontakter tas med Digitaliseringskommissionen 
(N2011/342/ITP) och i frågor som rör unga med Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och med relevanta ungdoms-
organisationer. I frågor som rör delaktighet och inflytande för 
personer med funktionsnedsättning ska kontakter tas med Myn-
digheten för delaktighet och i de aspekter som rör administration 
av folkinitiativet med Valmyndigheten.  

En referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna ska 
biträda utredningen. Utredningen ska även bistås av en expertgrupp 
sammansatt av representanter för kommuner, landsting, myndig-
heter, universitet och organisationer inom det civila samhället.  

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.  
 

(Justitiedepartementet)  
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Kronologisk förteckning

 

 1. Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs. N.

 2. Effektiv vård. S.

 3. Höghastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar. Del
rapport från Sverigeförhandlingen. N.

 4. Politisk information i skolan – ett led i 
demokratiuppdraget. U.

 5. Låt fler forma framtiden! 
Del A + B. Ku.



Statens offentliga utredningar 2016
Systematisk förteckning

 

Kulturdepartementet

Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]

Näringsdepartementet

Statens bredbandsinfrastruktur som 
resurs. [1]

Höghastighetsjärnvägens finansiering och 
kommersiella förutsättningar. Del
rapport från Sverigeförhandlingen. [3]

Socialdepartementet

Effektiv vård. [2]

Utbildningsdepartementet

Politisk information i skolan – ett led i 
demokratiuppdraget. [4]
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