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Motion 11 - Verktyg för kommunala avstämningar
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 11 Verktyg för kommunala avstämningar anses besvarad och föranleder
ingen ytterligare åtgärd.
Motionen
Staffan Eklöf, ombud för Jönköpings län och Jörgen Fogelklou, ombud för Västra
Götalands län, båda SD, har i motion 11 föreslagit att Sverige Kommuner och
Landsting tar fram verktyg som kommunerna kan använda för att på ett enkelt och
säkert sätt ta reda på medborgarnas åsikter i specifika frågor.
Styrelsen
Den representativa demokratin är djupt förankrad i Sverige och partierna har en stark
ställning. Trots detta är det få som är medlemmar i ett politiskt parti och ännu färre
som är partipolitiskt aktiva. Som motionärerna skriver kan det därför finnas anledning
att lyssna på invånarnas åsikter mellan valen. Många invånare är engagerade i
samhällsfrågor men inte intresserade av att gå med i ett parti.
På SKL:s hemsida finns idag olika IT-verktyg för dialog med medborgarna varav ett
har en liknade funktion som motionärerna efterfrågar. Verktygen kan hyras som tjänst
från respektive utvecklare och implementeras lokalt, eller tas hem för egen utveckling
och anpassning. Dessutom har många kommuner, landsting och regioner egna verktyg
för att göra exempelvis panelundersökningar bland kommunens invånare i olika
frågor.
SKL anser att motionärernas idé om ett verktyg för avstämning i princip är bra. SKL
bedömer däremot att det redan idag finns möjligheter för kommuner, landsting och
regioner att använda verktyg för konsultation med invånarna.
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Verktyg för kommunala avstämningar
Sammanfattning
Den representativa demokratimodellen har visat att den ensam inte förmår lägga fokus
på samtliga frågor vid valen av våra församlingar. Därför föreslår vi att Sveriges
Kommuner och Landsting tar fram verktyg för att ta reda på medborgarnas åsikter
mellan valen, som kommunerna enkelt och säkert kan använda inför viktiga beslut.
Bakgrund
Den representativa demokratimodellen har visat att den ensam inte förmår lägga fokus
på samtliga frågor vid valen av våra församlingar. Nya frågor kan uppstå under
mandatperioden, situationen för andra kan ändra sig och vissa frågor hamnar helt i
medieskugga. Situationen har förvärrats sedan EU-inträdet. Resultatet har blivit att
beslutsunderlaget för väljarna vid val till våra församlingar är för dåligt, att det
folkliga stödet för vissa beslut är okänt och att demokratin har försvagats.
Bedömning
Vi vill att Sveriges Kommuner och Landsting ska skapa verktyg för att på ett enkelt
och samtidigt säkert sätt ta reda på folkviljan i en specifik fråga för beslut på
kommunal nivå. Verktygen ska sedan kommunerna kunna använda.
För att få reda på folkviljan måste varje medborgare kunna avge sin röst för eller emot
ett förslag. Det räcker inte att endast föra dialog med utvalda representanter eller göra
en opinionsmätning med ett utsnitt av medborgarna.
Med goda verktyg blir det enklare att utföra en avstämning gentemot folkviljan. Med
befintliga verktyg blir kostnaden för en avstämning förutsägbar att budgetera och
billigare. Det gör att återkommande folkavstämningar kan bli verklighet.
Medborgaren blir då äntligen en aktör i formandet av den egna kommunen.
Verktygen kan sedan användas i den utsträckning som de olika kommunerna vill. Vi
Sverigedemokrater tror att den representativa demokratin är central för styret av
kommuner, men att det behövs ett komplement som ger ökat inflytande för
medborgarna. Avstämningar kan till exempel göras inför beslut som får verkan lång
tid framöver. Det skulle kunna handla om beslut som får stor påverkan på stadsbilden.
Ökat inflytande är också positivt i beslut som kostar särskilt mycket och således har en
betydande påverkan på kommunens ekonomi.
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Yrkande
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting tar fram verktyg som kommunerna kan
använda för att på ett enkelt och säkert sätt ta reda på medborgarnas åsikter i specifika
frågor
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