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Allmänna synpunkter
Risk att partiernas och de förtroendevaldas roll och funktion
förändras till det sämre
Norrköpings kommun tycker att betänkandet på ett ambitiöst sätt behandlar
frågorna om hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka
och hur medborgarnas möjligheter till delaktighet mellan de allmänna valen
kan stärkas.
Vi kan dock inte instämma i de bedömningar och rekommendationer som
handlar om de politiska partierna och hur de behöver utvecklas. Ej heller
instämmer vi i betänkandets uppfattning om hur partiernas funktion och roll
i förhållande till medborgarna behöver utvecklas.
Vi menar att flera av betänkandets förslag som på olika sätt berör de
politiska partierna riskerar att till det sämre förändra partiernas funktion och
roll i den representativa demokratin, både på kommunal och nationell nivå.
Ej heller bör medborgarnas möjligheter till delaktighet mellan valen ske på
bekostnad av partiernas och de förtroendevaldas roll i den representativa
demokratin.
Specifika synpunkter
Avskaffa inte medborgarförslag till förmån för folkmotion
Vi instämmer inte i förslaget om att avskaffa medborgarförslag till förmån
för folkmotion. Medborgarförslag är på flera sätt bra ur ett demokratiskt
perspektiv och betänkandet konstaterar något förhastat att medborgarförslag
har haft begränsade effekter för den lokala demokratin.
Sannolikt finns många exempel i landet där medborgarförslagen medfört
stora effekter och varit till nytta för demokratin och för medborgarna och
kommunen. Men för att öka effektiviteten bör en bättre synpunktshantering
införas i kommuner och landsting. Utredningens bedömning att en
förslagslåda kan införas är ett bra förslag.
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Folkmotion kan naturligtvis ha sina goda sidor men vi menar att ett system
med folkmotion riskerar att åsidosätta de förtroendevaldas roll att
representera medborgarna och väljarna.
Vid en framtida situation där en folkmotion klarat ”enprocentsspärren” för
att behandlas i kommunfullmäktige ökar också förväntningarna från
medborgarna att förslaget ska bifallas. Detta oavsett förslagets beskaffenhet
eller konsekvenser vid genomförande.
Inför beslut i fullmäktige ställs också de förtroendevalda i en svår situation
där ärendets behandling lätt kan framställas som ett spel där antagonisterna
politikerna ställs mot folket. Här finns vidare en risk att legitimitets- och
förtroendekriser uppstår i de fall då fullmäktige avslår folkmotioner som
kvalificerat sig för behandling i fullmäktige, och en sådan utveckling vore
olycklig.
Vi vill att partiernas och de förtroendevaldas funktion och roll i den
representativa demokratin ska kvarstå och vi tror inte att den väg
betänkandet föreslår är helt rätt. Att förändra partiernas och de
förtroendevaldas roll som bärare och representanter för medborgarnas och
väljarnas vilja måste göras med små och eftertänksamma steg, annars
riskerar vi att minska och undergräva demokratin.
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