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”Låt fler forma framtiden!”(SOU 2016:5)
- Yttrande över remiss från Sundsvalls kommun
2014 års Demokratiberednings uppdrag har varit ”att utreda hur engagemanget inom den
representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet
i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas”
(s.27). Betänkandet föreslår flera olika former av möjligheter att mellan de allmänna valen
utöva inflytande. Sundsvalls kommun menar att dessa olika former kan vara värda att utforska
närmare och lämnar inga mer synpunkter kring dessa. Sundsvalls kommun delar också
utredningens uppfattning om att de förtroendevaldas villkor måste förbättras och att
partistödet ska ses över. Sedan för utredningen även fram förslag till hur partiernas inre arbete
kan förändras, där avstår dock Sundsvalls kommun från att ha synpunkter, eftersom det inte
direkt rör den kommunala verksamheten. Sundsvalls kommun anser att det är mest relevant
att lämna synpunkter på de delar, där vi inte delar utredningens slutsatser.
Sundsvalls kommun vill därför peka på den, i vår uppfattning, felaktiga utgångspunkten för
utredningens resonemang i betänkandet. Sundsvalls kommun delar utredningens övergripande
beskrivning av att de politiska partiernas roll har minskat, bland annat genom att antalet
medlemmar har minskat över tid och att det är svårt att hitta kandidater till vallistorna.
Däremot delar Sundsvalls kommun inte uppfattningen om vad som ska göras för att förbättra
situationen.
Utredningen menar att det inte går att förvänta sig ”att partierna kommer att återta den roll i
demokratin som de en gång hade” (s.33). Utredarna fortsätter och menar, att
”medlemsminskningen beror inte enbart på partierna själv, utan är också en effekt av att
samhällsengagemanget som sådant har förändrats” (s.33). Sundsvalls kommuns bedömning är
att samhällsengagemanget kan ha förändrats, men knappast minskat. Det finns alltså potential
att partierna kan återfå en viktig roll.
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Detta är även en normativ fråga, dvs. vilken roll partierna bör ha. En representativ demokrati
bygger på, att partierna ska ha en viktig roll. Om vi ska upprätthålla en representativ
demokrati, är inte lösningen att föra in fler former av direktdemokrati, utan att partierna måste
ta ett större ansvar att återfå sin roll. Det blir då allt viktigare att skapa bra villkor för de
förtroendevalda, så att engagemanget hos medlemmarna och befolkningen kan fångas upp
genom de politiska partierna. Att bygga upp ett system av direktdemokratiska former av
inflytande, riskerar också att försvåra utvecklingen av den representativa demokratin. Dessa
former kan vara ett komplement till den representativa demokratin, men inte utgöra en
avgörande del av den.
Sundsvalls kommun menar alltså att utredningens inriktning på att hantera partiernas
minskade roll, inte är att föra in mer direktdemokratiska former för inflytande, utan att ge de
förtroendevalda förutsättningarna för att fånga upp engagemanget i samhället.
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