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REMISSVAR PÅ DEMOKRATIUTREDNINGENS BETÄNKANDE: DELAKTIGHET OCH
JÄMLIKT INFLYTANDE
Lokala partiers nätverk, LPN, vill med det här brevet lämna synpunkter på den remiss som ligger ute
angående delaktighet och inflytande.
Nätverket noterar att betänkandet ägnar väldigt lite utrymme till att ta upp skilda valdagar. Det
konstateras bland annat att Sverige avviker i den här frågan gentemot andra länder i Europa. Man
konstaterar även att det därför går långt emellan valen i Sverige. I mer än 40 år har vi nu haft en
gemensam valdag och när frågan senast sågs över, 2008 i samband med grundlagsutredningen, så gjordes
kopplingen mellan vårt höga valdeltagande och en gemensam valdag att man inte gick vidare med frågan
eftersom man inte fann samsyn. Huruvida det skulle bli ett lägre valdeltagande eller inte om vi delar upp
valen är svårt att säga då Sverige alltid har haft ett högt valdeltagande, även när det var skilda valdagar.
Vidare så har det alltså gått fyra decennier sedan förändringen gjordes och med den förbättrade
möjligheten till information och engagemang som medborgarna nu har genom tekniken så tror vi att
valdeltagandet kommer att vara fortsatt högt.
Tyvärr så nöjer man sig i svaret med att konstatera att den gemensamma valdagen är ett dilemma för
många kommunpolitiker då det är långt mellan tillfällena som partierna och dess företrädare
uppmärksammas. När det sker mellan valen så handlar det många gånger om rikspolitik och det är endast
en eller några få företrädare som syns, trots att partierna har fler medlemmar och att partierna driver
många andra frågor till vardags. Konstaterandena mynnar ut i förslag kring hur man kan vitalisera
kommunfullmäktige med debatter och frågestunder likt dem i riskdagen.
LPN menar att det ena inte behöver motsätta sig det andra och att en vitalisering av KF är nödvändig
oavsett skilda valdagar eller inte. Vi yrkar, trots att vi inte är en formell remissinstans, på att
förslaget mynnar ut i att Demokratiutredningen föreslår riksdagen att besluta om att
återinföra skilda valdagar. Det är viktigt för att mer regelbundet än vart fjärde år debattera och lyfta
fram lokalpolitiken och att möta väljarna i en valrörelse. Det här är inget som bara lokalpartierna tjänar
på, tvärtom så skulle det gynna alla partier som sitter i KF och sannolikheten är stor att det politiska
engagemanget hos invånarna skulle öka med fler val, något som behövs för demokratin då allt färre
människor engagerar sig partipolitiskt. Här finns ett tillfälle att förbättra demokratin och göra en positiv
insats och lyfta fram den lokala politiken. LPN hoppas att man tar den här chansen nu när möjligheten
finns.
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