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statsrådetTill Leif Blomberg

beslut den 6 aprilGenom 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Civildepartementet, statsrådet Marita Ulvskog, tillkalla kommit-att en

med uppdrag utreda föreslå åtgärderté och kan öka medbor-att som
inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.garnas
stöd bemyndigandeMed detta förordnades den april18 1995 verk-av

direktörenställande Owe BirgerssonBengt ordförande. Den 30som
teologiemaj 1995 förordnades studeranden Ragnhild Johansson, förfat-

Lappalainen, journalistenTomas och kooperativaIngvar Perssontaren
rådgivaren, Europaparlamentarikern SchörlingInger leda-numera som

i kommittén. majDen 1996 entledigades Ragnhild Johansson på7möter
begäran.egen

sakkunniga förordnades den majSom 30 1995 verksamhetschefen
Folkrörelserådet hela SverigeJansson, skall leva, och departe-Benny

mentssekreteraren Eva Cederholm Cars, Inrikesdepartementet, samt
september 1995 sektionschefen Marie Pernebring,den 13 Svenska

Kommunförbundet.
förordnades den 30 maj 1995 universitetslektorn ErikSom experter

Örebro,Amnå, Högskolan i organisationsdirektören Simon Anderson,
Gunilla politiskt sakkunnig vidStatskontoret och Thorgren,

16 april 1996 entledigades Gunilla Thorgren.Civildepartementet. Den
juni 1996 förordnades politisktOzan Sunar, sakkun-Den 12 expertsom

nig vid Inrikesdepartementet.
sekreterare förordnades från med maj socionomSom och den 19951
Mark-Nielsen och från och med den februari 1996 jur.kand.Jörgen 19

Anna-Karin Lindh.

Utredningen har antagit Demokratiutvecklingskommittén.namnet

kommitténsHärmed överlämnas betänkande På medborgarnas villkor
demokratisk infrastruktur. Kommittén har därmed slutfört sitten-

arbete.

Till betänkandet fogas särskilt yttrande Schörling.Ingerett av

Stockholm i oktober 1996

Bengt Owe Birgersson
LappalainenTomas

Ingvar Persson
Schörling Mark-Nielsen/JörgenInger

LindhAnna-Karin
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Sammanfattning

Demokratiutvecklingskommitténs uppdrag har varit utreda ochatt
föreslå åtgärder kan öka medborgarnas möjligheter till inflytandesom

delaktighetoch i samhällsutvecklingen och därmed på sikt bidra till en
vital demokratisk utveckling.

Kommittén har kartlagt demokratins utveckling i Sverige från dess
genombrott i det tidiga industrisamhället till de utmaningarnya som
dagens och morgondagens samhälle innebär deför väl etable-numera
rade demokratiska strukturerna. Denna kartläggning har skett med
hjälp antal forskare och friståendeett experter.av

bakgrund denna historiskaMot redovisarexposé kommittén detav
principiella ligger till grund för kommitténs förslag.synsätt Dettasom

kan i följandesammanfattas punkter.synsätt sex

Alla människors lika värde.0
ämlikt fördeladeJ0 resurser.

Staten och kommunerna skall underlätta medborgarinflytande och0
delaktighet.
Beslut skall fattas de berörda medborgarna själva eller så nära0 av
dessa möjligt.som
Demokratin fri information,förutsätter fri debatt och kunniga med-0
borgare.
Demokratin redskap i ständig förändring.är ett0

Skapa demokraticentrum för möten, information och öppenhet

Kommunerna bör bygga lokala demokraticentrum. Syftet medupp
dessa erbjuda medborgarna mötesplatser, information ochär att öppen-
het, för därigenom bidra till ökat medborgarinflytande och delaktig-att
het. demokraticentrumsEtt uppgifter underlätta för medborgarnaär att

inhämta samhällsinformation, med påverkaoch samhällsut-att att vara
vecklingen också mellan de allmänna valen organisera sig församt att

artikulera sina intressen. Ett demokraticentrum följer ingen standar-att
diserad modell byggs och drivs utifrån de lokala förutsättningarna.utan
Att medborgarkontor till demokraticentrum möjlighet.göra ett ärett en
Centrumet kan också inrymmas i bibliotek eller i medbor-t.ex. ett ett
garhus.
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Mötesplatser grundbultar i den lokala demokratin-

Alla statligt lokalstödformer bör bli föremål för samlad översyn,av en
med effektiviserasyfte stödet, så det på kraftfulltatt att ett sätt änmer
i dag kan bidra till upprätthålla och bygga demokratisk infra-att ut en
struktur. Dessutom bör kommunerna i samverkan med föreningslivet

inventering befintliga och tänkbara mötesplatser i kommu-göra en av
nen.

frånDirektsändningar de politiska arenorna

Offentliga politiska debatter bör bli lättillgängliga för medborgar-mer
regelbundna och okommenterade direktsändningar i radiona genom

medborgare vill får dåoch TV. De möjlighet pålyssna helaattsom
debatten, del de olika och bilda sig uppfatt-ta argumentenav en egen

i sakfrågorna. Någraning de digitala TV-kanalerna bör därförav nya
för okommenterade direktsändningar från politiskadereserveras are-

norna.

Lättillgänglig samhällsinformation

moderna datatekniken medborgarna möjligheterDen sökaattger nya
och hämta information. flertal kommuner och statligaEtt myndigheter
har redan tagit initiativ innebär informationen lagras så denatt attsom

lätt medborgarna del Demokratiutvecklingskommitténförär att ta av.
viktigtdet denna utveckling inte bara ocksåfortsätteratt utanser som

påskyndas. Skall informationen lättillgänglig för medborgarnavara
måste den också överkomlig i pris. Kommittén någonattvara anser
avgift inte bör då medborgare via datanätverk hämtar allmännatas ut
handlingar motioner, beredningsförslag, protokoll och allmänsom
information hos kommunen.

Utveckling folkinitiativ till folkomröstningarav

40-tal folkinitiativ folkomröstning har iEtt tagits kommunerna. Inteom
enda gång har detta till folkomröstninglett genomförts. Dettaatten en

ökninginnebär den antalet folkomröstningar reformen syfta-att av som
till inte har blivit riskerarde Reformen därmed framstå sken-attav. som

demokratisk. Demokratiutvecklingskommittén föreslår kommunalla-att
tillförs bestämmelser innebär reglerna folkinitiativ kom-attgen som om

pletteras med krav på kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige för att
avslå förslag folkomröstning. innebär det räcker medDettaett att attom

fullmäktiges1/3 ledamöter för folkomröstning, denförröstar attav en
skall komma till stånd, fråganförutsatt väckts folkinitiativ.att ettgenom
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till fullmäktigeMedborgerlig motionsrätt

fördjupasMedborgarinflytandet kan öka och demokratin allaom som
får motionsrätt till kommunfull-röstberättigade i kommunalvaletär

demokratiska traditionersådan initiativrätt anknyter till demäktige. En
inom alla svenska organisationer medlemmarna harfinns störresom -

besluten valdamotionsrätt, fattas representanter.men av
medborgerlig motionsrätt på radikalt dörrar-skulleEn sätt öppnaett

minska avståndet mellan väljare och valdatill politikens slutna rum,na
förståelsen den representativa demokratins arbetssätt.och öka för Den

också bidra till intresset de kommunalpolitiska frå-skulle öka föratt
därmed underlätta rekryteringen till kommunala förtroen-ochgorna
Förvisso skulle medborgerlig motionsrätt också leda tilldeuppdrag. en

vilka aldrig kommitgoda förslag väcks, fram.att annars
inte med denmedborgerlig motionsrätt konkurrerar hellerEn repre-

i representativa demo-sentativa demokratin. innebär stället denDen att
värdefulla egenskaper.förädlas denkratin att ges mergenom

möjlighetermotionsrätten bör kompletteras medmedborgerligaDen
aktuella kommunalpolitis-relativt snabbt få imedborgarnaför att svar

anslutning till fullmäkti-frågestund" ifrågor "allmänhetenska genom
gesammanträden.

lokalaFörsöksverksamhet med direktvalda organ

diskuterats sedandirektvalda lokala harnackdelar medochFör- organ
diskussionen fåttlokalsamhällets harbörjan. Med1980-talets renässans

önskemål utvecklingLandsbygdsriksdagens starkaaktualitet. avomny
liksombeslutsfattande,självstyre och lokaltolika modeller av

i några stadsdelar aktualiserarönskemål direktvalStockholms stads om
ytterligare.frågan

sammanvägningDemokratiutvecklingskommittén att en avanser
möjlig-direktvalda lokala talar förochför attargumenten emot organ,

möjligtfå bör därför bli för detill direktval bör chans. Detheten en
idirektvalda lokala det,vill införakommuner göraatt enorgansom

bör genomföras för-flera kommundelar. reformeller Denna som en
och två mandatpe-från med års allmänna valsöksverksamhet och 1998

framåt.rioder

lokalsamhällenaUtveckla

vanmakt imänniskornasåtgärder måste vidtas för brytaSärskilda att
förändringarnaSkalli storstädernasmiljonprogramsområdena förorter.

projektme-på tillfälligalångsiktiga får de inte byggauthålliga ochvara
på medborgarnasmåste byggafrån eller kommunen. Dedel staten egna

samtidigtviktigablir detinitiativ. och kommunernaFör att,staten som



SOU 1996: 162

avstår från tillföra särskilda medel, skapa goda förutsättningarattman
för utveckling, undvika denna. innebärDet skapaatt styra atten men en
demokratisk infrastruktur, tillämpa underifrånperspektivet ochatt att
beslut skall påfattas den optimala nivån, dvs. de berörda själva ellerav

deras representanter.av
Direktvalda områdesstyrelser och lokala demokraticentrum har en

Ävensärskilt betydelse i dessa områden. självförvaltning, koopera-stor
tion i olika lokalformer, arbetsförmedling och frivilligcentraler kan vara
väsentliga inslag.

Hyresgästernas självförvaltning

form självförvaltningEn har etablerats i bostadsområdena Holmaav
och Kroksbäck i Malmö. hyresgästDen medverkar i förvaltningensom
får återbäring på hyran. har dockDetta på hinder i och medstött etten

Skattemyndigheten beslutat den individuella hyresåterbäringenatt att
skall ersättning för arbete utförts för hyresvärdensettanses som som
räkning.

Demokratiutvecklingskommittén har tidigare föreslagit lagändringen
för främjande hyresgästernas självförvaltning. Förslaget innebarav
skattefrihet hyresåterbäringför till halvt basbelopp bostads-ettupp per
hyreskontrakt åroch hyresgästerför deltar i självförvaltning.som
Regeringen har avstått från lägga sådant förslag,att ett men
Inrikesdepartementet har tillsatt arbetsgrupp skyndsamt skallen som
redovisa förslag till lösning.ett

Demokratiutvecklingskommittén vidhåller detta förslag eftersom det
har två uppenbara fördelar. det självförvaltningenFör första kan funge-

flexibelt, blir ocksåden enkel administrera och lätt förstå föratt attra
alla deltar. det andra innebärFör förslaget hyresgästernaattsom
betraktas självständiga individer olika intressenmed och preferen-som

trapphus och rabatter till för bruk.trots att är gemensamtser,
Demokratiutvecklingskommittén föreslår dock det högsta beloppatt

vilketför skattefrihet bostadshyresgästerför medverkar i självför-som
valtning skall medges begränsas till fjärdedels basbelopp år.en per

EU-frågornaStärk medborgarinflytandet över

öka medborgarinflytandetFör de unionspolitiska frågorna böratt över
riksdagens roll stärkas. Riksdagen folkets företrädarefrämsta och börär
därför aktiv del i alla viktiga politiska frågor, besluten fat-ta oavsett om

i riksdagen inomeller unionen.tas
Fler riksdagsledamöter bör i de unionspolitiska frågorna.engageras

Därför bör regeringens information och förankring inför ministerråds-
ske hos respektive fackutskott. Därigenom utnyttjas hela denmötena

kompetens finns hos riksdagens ledamöter och utskotten får10 stora som
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sigintresse i god tid in i de förslag påsätta är vägett eget att attav som
på unionsnivå. kan diskussioner utifrån vitböcker,De föraform t.ex.ta

kommissionengrönböcker och förslag innebärDettapresenterar.som
också riksdagens EU-nämnd blir obehövlig och kan avskaffas.att

fåsvenska Europa-parlamentarikerna bör till fria22De rättsamma
inom riksdagsledamöternatjänsteresor landet de svenska har.som

parlamentarikernaviktig politisk signal tillDetta är att genom resoren
prioritera förankringen påkontakter med svenska medborgareoch

högt.hemmaplan mycket

regeringskanslietTillsätt demokratiberedning ien

regeringen gjort på inflytande- och delaktighets-fokuseringDen som
förpliktande och bör i lämpliga former.frågor fortsättaär

särskildDemokratiutvecklingskommittén föreslår därför demo-att en
bör ha tillkratiberedning inrättas inom Statsrådsberedningen. Denna

demokrati,utvecklingen frågor medborgar-uppgift följa röratt av som
delaktighet i samhällsutvecklingen.och medborgarnasinflytande

frågor i samband medockså bevaka dessa reformerBeredningen bör
lagstiftning.och ny

ll
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Utredningsuppdraget1

föreslå åtgärderutreda ochkommittén skalldirektiven anförsI att som
delaktighet iinflytande ochtillmöjlighetermedborgarnasökakan sam-

utveck-demokratiskvitalbidra tilldärmed på sikthällsutvecklingen och en
ling.

särskiltuppgiftfick iKommittén att

och analyseraorganisationsmönsterförändrademedborgarnasbelysa0
förnyelseprocess,demokratiskbetydelse förförändringens en

beslutsproces-politiskai deninflytandemedborgarnasföreslå förformer0
unionen,EuropeiskaimedlemskapSverigesanledningmed avsen

förutsättningar för före-kanstödformerförändringarföreslå som geav0
ökatbidrar tillocksåochförändrasutvecklas och ettningslivet att som

medborgarengagemang,

ochorganisationermedborgare,mellansamverkantill hurförslag0 ge
underlättaskanmyndigheter

departementschefenutredningsdirektiven anför etttill attmotiveringenI
tilltilltro denmedborgarnasår visatutredningar underantal attstort senare

partiernaspolitiskaDehar försvagats.möjligheterpolitikenstraditionella
svårigheterminst på grundinteminskar, attmedlemsantal engageraav

till för-medverkatblandhari arbetet. Dettamänniskor annat enyngre
massmedier-tillpartiernapolitiskafrån deopinionsbildningenskjutning av

"deökar mellansamhälletiklyftornaockså risk förfinnsDet att somenna.
utanför.lämnassig och de somengagerar

idéburnaandrafolkrörelser ochocksåanförDepartementschefen att
välfärdsutvecklingenifunktioncentralhistoriskt haftorganisationer sett en

mellansamverkanförsamhället. Men formernademokratiseringenoch av
förändringar,omfattandegenomgårorganisationernaoffentliga ochdet nu
organisationsåvälomfattningi omprövarkommunernasamtidigt storsom

rolldärmed allt oftaresambandfår iFöreningararbetsformer. somensom
bedrivs alltSamtidigtverksamheten.kommunalai denentreprenörer en

ledakanDettai bolagsform.verksamhetenkommunaladel denstörre av
minskar.kontrollochtill insynatt

inträdet i denpåocksådepartementschefenpekar attSlutligen
möjlighe-medborgarnaskringfrågeteckenunionen skapatEuropeiska nya

beskriv-densamhällsutveckling. Sammantagetoch ärbeslutpåverkaattter
synpunkt.demokratiskfrånoroandedirektiven 13enligtutvecklingenna
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I preciseringen kommitténs uppdrag diskuteras denav ovannämnda
utvecklingen något ytterligare. Bland erinras studierannat om som
pekar på medborgarna iatt utsträckningstörre tidigare tycksän organi-

sig för tillfredsställa individuellaatt intressensera framför bredareett
samhällsengagemang. En kärnfråga blir därför vad händer medsom
demokratin i framtiden allt färre väljernär organisera sig i politiskaatt
organisationer och idéburna folkrörelser. Demokratins former och insti-
tutioner måste utvecklas i tid med förutsättningar. Parti- ochen ny nya
föreningslivets förnyelse och utveckling därför, enligtär departements-
chefen, betydelse i demokratiskstor förnyelseprocessav en

Bland de frågor kommittén särskildsom ägnaattuppmanas upp-
märksamhet hör den utveckling samarbetsformer, gruppering-av nya

och utvecklingsprojekt framar växer i landet.som runtnu om
Kommittén bör också uppmärksamma de skillnader i inflytande och
delaktighet skapas då del befolkningen,stor tillsom exempelen av
invandrare och boende i vissa bostadsområden, politiskt passiv.är
Kommittén samordna sitt arbeteatt med Invandrarpolitiskauppmanas
kommittén och med Storstadskommittén.

Ett område särskilt intressantär för kommittén den utvecklingsom är
sker det frivilliga arbetet, och samarbetsformersom mellanav kom-nya

och föreningslivet. Leder detta till ökatmunerna ett ochengagemang
till fler medborgare bliratt delaktiga i samhällsutvecklingen Det är
viktigt tydliggöraatt gårgränserna för det allmännas ochvar ansvar
enskildas åtaganden.

Kommitténs direktiv sålunda mycketär vida. bakgrundMot denav
aktuella samhällsutvecklingen skall kommittén uppmärksamma både
förhållanden har anknytning till den demokratiska påsom processen
lokal nivå, och konsekvenserna för medborgarinflytandet delattav en

den svenska riksdagens beslutsbefogenheter överlåtitsav till interna-en
tionell organisation med i Bryssel.säte

Många frågeställningarna dessutom tillgränsar mycketav centrala
frågor i det politiska Det gäller blandsystemet. den kommunalaannat
självstyrelsen och EU-medlemskapets konsekvenser för riksdagen samt
den makt- och funktionsfördelningen mellan politik,nya förvaltning och
domstolar.

Den demokratiska beslutsprocessen inte opåverkadär situationenav
i det samhälle den har verka Den har dessutomatt till uppgift iatt

och smått påverka juststort den situationen. Det därför naturligtär att
både problem och möjligheter i ljuset de förändringarse skett iav som

samhället i övrigt under demokratins korta tidsperiod i vårt land och i
övriga västländer.

finnsDet fem andra utredningar arbetar eller har arbetat medsom
mycket näraliggande frågor. Direktiven till Kommunala förnyelsekom-
mittén, Storstadskommittén, Bostadskommittén, Invandrarpolitiska
kommittén och14 Demokratiutvecklingskommittén bil-sammantagetger
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inflytandefrågorna påpåregeringens sidafrånkraftsamlingden av en
beslutadenyligendenytterligareförstärksbildnivå. Dennalokal av
Ävenskolstyrelser.med lokalaförsöksverksamhetenfemåriga om
varit nöd-har detvarandraöverlapparviss måniutredningsuppdragen

avgränsning demarbetsfördelning ochnågon formfinnavändigt att av
emellan.

i denytterligare länkkanförnyelsekommitténKommunala enses som
demokratinkommunaladen starta-utredningarkedjalånga somomav

inte kun-Demokratiutvecklingskommitten har1960-talet.i slutetde av
med-det gällernivåpå lokalpolitiska närfrån detbortse systemetnat

har dockinflytande.få Detdelaktiga ochmöjligheterborgarnas att vara
möjlighe-på deintressetkoncentrerakommitténnaturligt förvarit att

debattenpolitiskatraditionelladetsidan systemetvid omsomter om
ramplju-ibidragit till flytta framsocialt kapitalkallatså attbehovet av

set.
försöksverk-direktiv stimulerasinaenligtskallStorstadskommittén

ioch för-invånareharbostadsområdeni desamhet enresurssvagasom
kommersiell infra-ochoffentligområden oftatill andrahållande svag

utsträckningområden ii dessa störremedborgarnaSyftetstruktur. är att
livskvalitet. Dethöja sinmöjlighet ärskallinsatser attgesegnagenom

kapital finnssocialadetmåste skedettauppenbart att somatt genom
hinderutvecklas, bl.a.ochmobiliseras attområdenockså i dessa genom

StorstadskommitténmellanAvgränsningendetta.förhindrarrivs som
självklar.varit heltinteDemokratiutvecklingskommittén har därföroch

försökbeskrivaskanuppdrag attettBostadskommitténsEtt somav
segregation, vil-negativ fortsattsamhällssolidaritetenmotverka fören

kommit-till dennaAvgränsningenuppdrag.annorlundanågotket är ett
klar.varit relativtdärförharté -

iuppdrag betän-redovisat sittharInvandrarpolitiska kommitténDen
1996:55. KommitténSOUmångfaldenochframtidenkandet Sverige,

ekonomiskapolitiska ochindividuellabetydelsensärskilt framlyfter av
samhällsutvecklingen.idelmöjligheternaför att taresurser

uppgiftmedtillkallatssärskild utredare attSamtidigt har samman-en
iochi Sverigefolkomröstningarerfarenheterutvärderaställa och av

grund förligga tillskall översynSammanställningenländer.andra aven
författningsändring-behovetövervägandeochgällande regler ett avav

folkomröstningar.nationelladock endastutredning berörDennaar.
uppdra-intefolkomröstningar omfattaskommunalaFrågor rör avsom

get.
utredningsarbe-omfattandemyckettill detMed hänsyn sammantaget

naturligt förframståttdetområde harpå detta somtet
förut-på skapasigkoncentreraDemokratiutvecklingskommittén attatt

mel-gränslandetihandidelaktighet förstaochinflytandesättningar för
landsbygdenpåsåvälföreningslivetochdemokratinpolitiskadenlan

15bostadsområden.storstäder ochi vårasom
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Utredningsarbetet

Kommitténs arbetstid och har inte medgivit några forsk-resurser nya
ningsinsatser eller någon uppföljning de resultat maktutredning-av som

publicerade bl.a. i sitt betänkande Demokrati och makt i Sverigeen
SOU 1990:44. ställetI har arbetet inriktats på sammanställa kändaatt
kunskaper, analysera dessa och låta detta ligga till grund för vidare för-
slag. Arbetet har också i allt väsentligt fokuserats på det lokala samhäl-
let och generella frågor kring medborgarinflytande och delaktighet.
Specifika områden, särskilt där utredningsarbete pågår, tillannat som
exempel skolan och arbetslivet, har inte kommittén.penetrerats av

Kommittén har angripit frågeställningarna i fyra Det förstasteg. steget
innebar försöka förstå vad häntatt med den svenska folkstyrelsen.som
Det andra innebar del densteget utvecklingatt ta sker. Detav som nu
tredje handlade del bedömningarsteget den kommandeatt taom av av
utvecklingen. fjärdeDet har sedan gått påsteget utreda vadut att som
bör för medborgarinflytande-göras ochatt- delaktighetsperspek-ettur
tiv stärka positiva tendenser och försvaga negativa tendenser i samhäll--
sutvecklingen.

Som led i arbetet har kommittén beställtett antal underlagsrappor-ett
Dessa skrivnater. inomär respektiveuppsatser områden.experterav

Följande publiceras i bilaga tilluppsatser detta betänkande.separaten

Författningen, demokratin och medborgarinflytandet Kai Kronvall,0 av
fil.dr. i Statskunskap och föredragande i Konstitutionsutskottet.
Kommuner i omvandling Henry Pettersson, fil.kand. och forsk-0 av

Örebro.ningsassistent vid Novemus, Högskolan i
Från medlemspartier till väljarpartier Tommy Möller, docent i0 stats-av
vetenskap vid Uppsala universitet, och Mikael Gilljam, docent i stats-
vetenskap vid Göteborgs universitet.
Organisationer och svensk demokrati Michele Micheletti, docent0 av
och universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och
ledamot SNS demokratiråd.av

ideellaDet arbetet Birgitta Eurenius, avdelningsdirektör vid0 av
Statskontoret, Stockholm.
Demokrati och delaktighet kooperation Per-Olof Jönsson,0 genom av
j ur.kand. och verkställande direktör vid Kooperativa institutet.
Medierna och demokratin Stig Hadenius, i journalistikprofessor och0 av
docent i statsvetenskap och historia vid Stockholms universitet.
Invandrarna, demokratin och samhället Henry Bäck, professor i0 av
offentlig administration vid Göteborgs universitet, och Maritta
Soininen, fil.dr. i statsvetenskap vid Stockholms universitet

ÅkeDemokratins dynamik E Andersson, iprofessor national-0 av
ekonomi vid Umeå universitet och chef för Institutet framtidsstu-för
dier.16
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Kommittén har också seminarier. Vid det första semina-arrangerat tre
riet granskades den svenska demokratin fyra olika vinklar;ur
kvinnoperspektivet, ungdomsperspektivet, invandrarperspektivet och
det socioekonomiska perspektivet. Vid ,det andra seminariet fokuse-
rades på den intressanta utveckling ökad lokal demokrati och del-mot
aktighet sker på Sveriges landsbygd och i flera städer. De prak-som nu
tiska exempel redovisades under detta seminarium har dokumen-som

i kommitténs skrift Lokal demokrati och delaktighet i Sverigesterats stä-
landsbygd SOUder och 1996:71. Vid det tredje seminariet diskutera-

des medborgarnas möjligheter till inflytande i den politiska beslutspro-
anledningmed medlemskapet i Vid seminarietEU. medver-cessen av

kade företrädare 96-kommittén,för EU riksdagens EU-nämnd och EU-
upplysning, Utrikesdepartementets EU-sekretariat svenskasamt
Europaparlamentariker och fristående forskare i statsvetenskap.

Kommittén har genomfört hearing med 53 svenska organisa-även en
tioner hur de förändrar sitt arbetssätt, vilka hinder de uppleverom om

visioneroch deras samhälle med förutsättningargoda del-förettom om
aktighet. hearingenI deltog gruppvis traditionella folkrörelser,
organisationer arbetar med samhällsfrågor, de politiska partiernasom

kvinno-liksom och ungdomsförbunden, alternativorganisationer och
informella nätverk, organisationer arbetar med sociala frågor samtsom
ungdomsorganisationer.

Kommittén har haft kontakter institutionermed och organisationer
inom och kring i KommitténEU Bryssel. har också haft regelbundna
kontakter med Storstadskommittén, Invandrarpolitiska kommittén och
Kommunala förnyelsekommittén sporadiska kontakter med vissasamt
andra utredningar, kommunala företrädare och andra intressenter.

Betänkandets disposition

Kapitel två innehåller övergripande genomgång de förändringaren av
Sverige genomgått på från jordbrukssamhälle till postin-vägen ett ett
dustriellt samhälle. erinra någraSyftet drag i denna samhälls-är att om
utveckling särskilt viktiga tillkänna deförär mötaatt att utma-som nya
ningar folkstyrelsens i ståraktörer dag inför. Redovisningen ärsom
övergripande och svepande. ytterligareDen söker belägg och infor-som
mation hänvisas till de publiceras bila-iexpertuppsatser separatsom en

till betänkandet.ga
Kapitel innehåller redovisning kommitténs principiellatre en av

utgångspunkter de förslag därefter i kapitelför fyra.presenterassom

17
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2 Förändrade förutsättningar 75 år-

med demokratiskt styrelseskick

2.1 Inledning

Den moderna svenska demokratin i dag självklarför har baratarsom
Änfunnits kort tid. i dag finns det omkring 660 000 ären personer som

födda innan den parlamentariska demokratin förverkligades 1921.
Införandet den allmänna för alla medborgare inne-rösträttenav vuxna

bar kulmen på den kamp för och demokrati inleddes underrösträtt som
1800-talets andra hälft.

tid dåDetta den jordbrukssamhället omformades till industrisam-ettvar
hälle. Under kortare tid livslängdnormal ändrade Sverige heltän karak-en

Tillverkningsindustrin blev ryggraden i landets ekonomi.tär. Allt fler börja-
de arbeta inom industrin, allt färre fortsatte arbeta jordbruk.med Deatt
sociala följderna blev klassamhälleEtt uppstod. Hundratusen-nyttenorma.
tals människor flyttade från landsbygden till städerna. Landet drabbades av
den massutvandringen någonsin, ungefär sjätte svenskstörsta lämnadevar
landet. människorDe inte lyckades i industrisamhället och inte hellersom
hade flytta till Amerika fick det mycket svårt.attresurserna

På lite längre sikt ledde den industriella utvecklingen till kraftigt ökatett
materiellt välstånd för hela befolkningen. Utbildningsnivån höjdes, vilket

förutsättning industrialiseringensför framväxt.envar
socialaDe strukturerna och den höjda utbildningsnivån ledde tillnya

krav på demokrati och inflytande. börjanI 1870-talet hade endastav
omkring 20 de naturligtDet dåti-männenprocent rösträtt. attav vuxna var
dens krav på demokratiutveckling handlade allmän och lika rösträtt.om

Många människor valde i självständiga organisationer.att samman
insåg kundeMan inflytande förena sig ochstörreatt attman genom

verka i organiserad form. kunde ocksåMan själv lösa problem och handta
uppgifter i självständig organisation. Att gemensamtom gemensamma en

och i organiserad form arbeta med demokratiska och sociala frågor ettvar
fenomen fick snabb spridning. Arbetarrörelsen, hembygds-nytt som

rörelsen, fria religiösade samfunden och nykterhetsrörelsen någravar av
de tidigaste organisationerna. Dessa snabbt och fick flera efterföljareväxte
på områden.andra Organisationerna blev riksomfattande och komsnart

kallas för folkrörelser. Medlemmarna skolades samtidigt i demokratiskaatt
Spelregler. Genom sin bredd, omfattning och uppbyggnad fick folkrörelser-

betydelse för den demokratiska samhällsutvecklingen i Sverige.storna
Industrisamhället nådde sin kulmen under 1960-talet. dåDet var som

flest människor arbetade inom industrin samtidigt tillverknings-som
industrin utgjorde landets ekonomiska bas. Tiden ochföre under industri- 19
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samhällets kulmen tid ökat välstånd, och politiken kom i storvar en av
utsträckning handla hur detta ökande välstånd skulle fördelasatt om

den svenska modellen och starkaBegrepp det samhället härstammarsom
från tid.denna

har både industrisysselsättningenDärefter och dess andel den svenskaav
ekonomin minskat. stället har produktionen tjänster iI privat ochav -
offentlig regi -tagit överhanden. Samhällsutvecklingen har helt gåttenkelt
vidare och vi på in i samhälle. har kallats postin-Detta förär väg ett nytt
dustriellt samhälle, informationssamhälle, IT-samhälle, kunskapssamhälle,
K-samhälle och tjänstesamhälle. Förmodligen det först kan tittaär när man
iden historiska backspegeln kan perioden adekvat beteck-som man ge en
ning.

förändringenDen den svenska näringsstrukturen under destora av
åren redovisas i Nationalencyklopedin125 med följande diagramsenaste

och kommentar:

Diagram på områdenSysselsättning olika1:%

60

40

Jordbruk20

ä ä

åskådliggör dramatiska förändringarDiagrammet de den svenskasom
näringsstrukturen genomgått sedan industrialismens genombrott: Från

Åragrarsamhälle till industrisamhälle, därefter till tjänstesamhälle. 1870 var
allahela 71 yrkesutövare syselsatta jordbruk med binäringar ochiprocent av

dettaår 1940 gällde tredje svensk. takt med jordbruketsIännu nästan var
fortgående mekanisering har andelen sjunkit till nedgång3 Dennaprocent.
motsvarades länge för industrin, från blygsammaökning 9av en som pro-

ökade sysselsättningsandel till år för där-år 1870 1960sin 45 attcent procent
hela tidenefter sjunka till år har tjänstesektorn27 1993. Däremotprocent

förhållandevis måttligt under efterkrigstiden alltökat, till börjanen men
uppbyggnad. Källa:snabbare takt med välfärdssamhälletsi

Nationalencyklopedin20



1996: 162SOU

växande osäker-omvandling samhället innebärpågåendeDenna enav
påtagliga ting fastigheter,inte längre i fysisktliggerhet.Tryggheten som

ökar betydelsenhyreskontrakt. ställetanställningsavtal och Iaktier, av
opåtagligarörlighet, flexibilitet och andrakunskaper,humankapital,

många människorsockså, på goda grunder,Därmed ökar osä-resurser.
inkomster.sysselsättning ochframtidakerhet om

indus-karaktäriserasentydigt kansamhället inte längreAtt ettsom
finns kvar saknarindustribetyder ingalunda dentrisamhälle att som

högreIndustrin har i dagsamhällsutvecklingen.betydelse för pro-en
allt förtidigare. behövs färrenågonsin Detduktivitet attän personer

jord-utvecklingen varit inomharmängd Likadantillverka samma varor.
industrinsharnågonsin.produktiviteten högre Däremotbruket; är än

sociala och kul-ekonomiska,relativa betydelse för denjordbruketsoch
i ställetdagpå avgörande Iutvecklingen minskat växerturella sätt.ett

tjänsteproduktionens betydelse.service- och
frånutgåri betänkandedettaKommitténs vidare attresonemang

någotmedsuccessivthåller på ochindustrisamhället fasas ersättasutatt
ibetydelsefullserviceproduktionen blirtjänste- ochVinytt. tror att mer

Självfalletdet kommeringen i dag hursamhälle,detta ut.attvet semen
med-bedömningen hurutgångspunkt konsekvenser förfår sådan aven

utvecklademokratin kommerdelaktigheten ochborgarinflytandet, att
sig.

partierna,demokratin,korn den modernaindustrisamhälletMed
förhållningssätt hosvärderingar ochknippeoch män-folkrörelserna en

mellandialektiskt samspelständigt iförändrasAllt dettaniskorna. ett
Industrisamhället och dessproduktionsförhållandena.ochmänniskorna

på 1920-talet. Menpå 1960-taletsåg annorlunda närvärderingar änut
iåter takten utveck-ökarövergår till någotindustrisamhället nyttnu

förhållnings-ochvärderingarmänniskornasFörändringarnalingen. av
går snabbare.sätt

industrisamhälle ochjordbrukssamhälle tillfrånförändringSveriges
beskrivits på mångasamhälle harpostindustrielltslagstillvidare ett

i olikakonsekvensernavilkameningarna delade ärocholika ärsätt om
avseenden.

befolkningen flyttade.delarmedfördeIndustrisamhället att stora av
höjabidrog tillfolkskolansamtidigtökadeVaruproduktionen attsom

hierarkier ifrågasattes. Förradikalt. Gamla ochutbildningsnivån attnya
traditionel-detlämnamänniskornavälståndetfå del atttvungnavarav

ochmed klassenssolidaritetpå grundvalsamarbetaochsynsättet av
påframfolkrörelsernamål.intressen och De växtestoragruppens

intres-hembygdskänsla ochklasstillhörighet,grundval gemensammaav
sen.

sinhåller på förloraindustrisamhället alltpåtyderMycket attatt mer
råder slagsställettill värderingar. Inäringgäller ettdetkraft när att ge

värderingsinriktningar.olikamellan 21med kampkaos
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Institutet för framtidsstudier har regelbundet genomfört värderingsun-
dersökningar bland gymnasieungdomar. En slutsats dessa studier är attav
allt fler ungdomar i dag har s.k. postmaterialistiska värderingar och vär-
derar relationer, utbildning, rörlighet och internationalism högt. indi-Det
viduella värderas också högt och olikaansvaret former självorganise-av
ring favoriseras. Samtidigt betonas familjens och arbetskamraternas bety-
delse, liksom miljö och ekologi. Det sig knappast någon sköt-dig-rör om
själv-och-strunta-i-andra-syn på världen. Individualismen har inte blivit
egoism.

Den naturliga frågan ställa sig demokratin kommeratt är över-attom
leva industrisamhället. Finns de politiska partierna och folkrörelserna
kvar år 2016 Hur ide så fall ut På vilka nivåer i samhället fattasser
beslut 20 år Vem fattar besluten gårHur det tillom

frågorDessa kan varken kommittén eller någon på i dag.annan svara
Däremot det kommitténs bedömningär samhällsförändringarna kom-att

få konsekvenser för den demokratiskaatt stora utvecklingen, konse-mer
kvenser i dag inte kan överblicka möjligen Utifrån dettasom men ana.

har kommittén tagit sigsynsätt utreda och föreslå åtgärder kanattan som
bidra till öka medborgarnas delaktighet och inflytande iatt samhällsut-
vecklingen.

Detta kapitel bakgrund till kommitténs och förslag. Visynsättger en
har valt behandla några de viktigaste ämnesområdenaatt det gäl-närav
ler den vidare diskussionen åtgärder för öka medborgarnas infly-attom
tande och delaktighet och vitalisera demokratin. Syftet klargöra vadär att

hänt, vad pågår och möjligt vad kommer ske.som attsom om som

2.2 Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle

Under 1800-talets andra hälft påbörjades omfattande omdaningen av
Sverige. Den näringsfriheten och den tekniska utvecklingen för-nya gav
utsättningar för snabbt ökande exploatering naturtillgångar ochen av
arbetskraft. På bara år50 förvandlades Sverige från jordbrukssam-ett
hälle till industrisamhälle. De ekonomiska, socialaett och politiska kon-
sekvenserna blev enorma.

Industrisamhället förutsättningarna för utveckla välfärden.attgav
Befolkningens hälsa förbättrades och den materiella standarden och
sociala tryggheten ökade. De sociala och ekonomiska klyftorna istora
samhället ifrågasattes.

politiskaDen demokratin och de för medborgarinflytandesystem
vi i dag självklaraför alla barn industrialismen. Tilltar är över-som av

vägande del också de materiella strukturernaär i samhället och med-
borgarnas värderingar barn industrialismen.av

såg dåHur de demokratiska strukturer fram med indus-ut växtesom
trisamhället22
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politiska partier och allmän rösträttriksdag medEn ny

År tvåkammarriksdagen infördes.ståndsriksdagen och1866 avskaffades
mandatperioder.direkta val och treårigakammaren detTill andra var

År mandatperioderna fyraåriga. Till kammaren hadeblev första1921
utsågs indirekt ochdirekta inflytande; den förnya-väljarna inte samma

Mandatperioden åtta år.åttondel år.des med varen per
litet itvåkammarriksdagen bara förstaInförandet ett stegvarav

minstförbehållendemokratiutvecklingen. Rösträtten män som varvar
viss inkomst.ägde fastighet eller hade Detår gamla och21 en ensom

vill, tion-eller såfemtebetydde ungefäratt varvuxen man, om manvar
hademedborgare,de rösträtt.vuxen

utsträckningdemokratisering iDåtidens krav på kom därför attstor
år innanlika dröjde 40allmän ochhandla Det änrösträtt. ettmerom

År fick från års ålderi riktning. 1909 alla 24rejält dennaförsta mänsteg
från denna tidpunktfick kvinnorna och det1921 rösträtt ärrösträtt. som

TvåkammarriksdagenSverige brukar räknas.genombrott idemokratins
hadesekel. allmännasedan i halvt Denbibehölls rösträttennästan ett

och val-mindre ändringarkommit endastför rösträtts-att stanna; av
gjorts.barhetsålder har därefter

i allt väsentligtoch formadespolitiska partierna bildadessvenskaDe
demokratinsoch den modernaåren före efterunder straxstrax genom-
på två antingentillkom i huvudsakpolitiska partierna sätt;brott. De

sin politik i bredare folk-ville förankrariksdagsmanskapades de somav
in i riksdagen förfolkrörelser, villeså skapades deellerlager, somsom

bil-frisinnadeHögerpartiet liberalerna och defå politisk makt. samtatt
Bondeförbundet bilda-ochSocialdemokraternadades riksdagsmän.av

partiet bil-kommunistiskariksdagen.folkrörelser utanför Detdes som
snabbtsocialdemokratin. Ganska forma-utbrytningdades urgenom en

axelgrupperade längsmed partiermycket stabil struktur femdes enen
tillfrån höger.vänster

får tiden rolloch medFolkrörelser skapas en ny

ochmånghundraårigajordbrukssamhälle hade1800-talets rötter var
patriarkala relationerstabilt samhälle. prägladesDetsocialt ettsett av
innebar dennaauktoritet. Industrialismenstatskyrkansoch att avav

och detsociala struktur brötsförtryck och trygghet prägladebåde upp
i stället.skulle kommasjälvklart vadinte somvar

medborgare ståttsamhälle flertaletbli rått därhade kunnatDet ett
från ochgodtycke ochsaknat skyddoch övergrepp statenmotensamma

arbe-krafterinte så. fanns starkadet blev Detöverhet. Men somannan
roll icentralfrihet och rättvisa. Endemokrati, individuelltade för

under 1800-började bildasspelade folkrörelsernautvecklingen som
organisationer.från utländskaInspirationen korn oftatalets andra hälft. 23
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Folkrörelserna därför mycket internationalistiska samtidigt devar som
lyckades bygga organisationer väl anpassade till svenskaupp som var
förhållanden.

Folkrörelserna bedrev sin verksamhet på rad olika Mångasätt.en
gånger saken i händer och skapade medtog kraft bätt-man egna egen

förhållanden för de medlemmarna. Andra gånger handladere egna
arbetet ställa krav på beslutsfattare genomföra olikaatt attmer om
reformer. Folkrörelserna iofta mycket stark opposition både motvar

och det etablerade samhället.staten mot
De äldsta folkrörelserna nykterhetsrörelsen och de frikyrkligaär sam-

funden tillkom i mitten 1800-talet. tillkomSnart fackförenings-som av
rörelsen och folkrörelsepartierna, kvinnorörelsen, fredsrörelsensenare
och flera andra. På 1900-talet tillkom ytterligare organisationer.
Exempel hyresgäströrelsen, konsumentkooperationen, bostadskoo-är
perationen, idrottsrörelsen, folkbildningsförbunden, naturskyddsföre-
ningarna och arbetsgivarorganisationerna.

Folkrörelserna hade både framgångar och bakslag. framgångar-Men
övervägde. Allmän och lika blev verklighet och rad andrarösträttna en

reformer genomfördes. Efter det demokratiska genombrottet upphörde
successivt folkrörelsernas roll proteströrelser det etablerademotsom

politiskasamhället. Folkrörelserna accepterades legitima aktörer.som
De började allt betrakta sig själva del det etablerademer som en av sam-
hället och påsatsade samarbete med statliga och kommunala organ.

Kommuner organiseras har blygsam rollmen en

samtidigtUngefär tvåkammarriksdagen infördes reformerades ocksåsom
den lagstiftning reglerade kommunernas indelning och självstyre. Ensom
viktig orsak till detta kommunerna fick för skolan. Genomattvar ansvar
1862 års kommunalförordningar gjordes indelning i städer, landskom-en

landsting och kyrkokommuner. Sverige hade då 89 städer tidi-muner, som
fått privilegier och fick landskommuner2400 utifrån den gamlagare nu

sockenindelningen.

kommunala självstyrelsenDen kom vila på ben:att tre

vårda sina gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter",rätt att0
beskattningsrätt och0

för kommunmedlemmar kommunalbesvär.anförarätt att0

tidiga industrisamhälletsDet kommuner ofta, med undantag stä-var av
derna, mycket små. Skola och fattigvård de viktigaste uppgifterna.var
Landskommunerna hade mycket få eller ingen personal anställd.

24
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får utbildningMedborgarna bättre

Industrialismen förde med sig medborgarna fick bättre utbildning ochatt
Årinformerade. infördes folkskolan och skolplikten. bör-blev bättre 1842 I

skoldagar läsårdock antalet antalet läsår och antaletjan ämnen, pervar
tiden utvidgades förbättrades undervisningen.tämligen begränsat. Med och

kunskapsnivå.behövde ha arbetare med viss MedborgarnaIndustrin en
siginsåg måste kunna läsa, skriva och räkna för kunna klaraattatt man

Årsamhällsutvecklingen.och kunna påverka 1949 reformensjälv för att var
folkskola helt genomförd, vilket innebär de flestamed sjuårig föttsatt som

år gått åtminstone sju år i skolan. skolplikteni Sverige 1942 har Trotsefter
särskilt på landsbygden, periodvis ledigt från skolan förfick många barn, att

hjälpa till med jordbruket.
förutsättning denLåskunnighet bland befolkningen för storavar en

affischer blevdagstidningar, böcker, broschyrer ochspridningen ensomav
Dåtidens dagstidningar oftademokratiska genombrottet.viktig del i det var

i nyhetsurval, vir1k-och tvekade inte visa dettapartiprofilerade förstarkt att
sannolikt till ytterligarerubriksättning. bidrogartiklar och Dettalade att

endastpartistrukturen. radion fannssocialt baserade Istabilisera den en
frågor och hademycket försiktig i politiskakanal, närmast envarsom

attityd till politiska makthavare.underdånig

Industrisamhället kulminerar2.3

utvecklades industrisam-genombrott på 1920-taletdemokratinsEfter
Utvecklingen tillfälligt under 1930-taletssnabbt. bromsadeshället

krigsslutet utveck-andra världskriget. Efterdepression och under tog
industrin ochi svenskaHjulen rullade snabbare denlingen fart.ny

arbets-framgångar. Industrins behovexportindustrin skördade stora av
i snab-avfolkades alltpåskyndade urbaniseringen. Landsbygdenkraft

städerna för-och de och mellanstorabare takt utanför växtestora nya
intekunde dettaarbetskraftsbehovetortsområden Det trotsstoraupp.

började arbetskraftbefolkningen. ställetden inhemska Itäckas av
nordiska länderockså från andrafrån Finland,rekryteras främst men

Sydeuropa.och från
genereradesframgångar medfördeIndustrins att somnya resurser
skeddevälfärden i landet.användas till Öka Dettakunde att genom en

utbyggnad kommunernasstatliga åtgärder ochkombination avenav
såväl påviktigaste uppgift,Politikenslandstingens verksamhet.och cen-

Tidsandanväxande välfärd.nivå, fördelalokal blev prä-tral att ensom
någon tillväx-få uttryckte föroptimism.glades Det attorovar somav

sjunka eller förellerframtiden skulle kunnai attrentavstagneraten
minska.upprätthålla välfärden skullebehövdes för 25attsomresurserna
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Samhällsutvecklingen präglades också effektivisering,strävan motav en
synsättcentralisering och stordrift. Detta genomsyrade så allagott som

samhällssektorer: flyttning från landsbygd till städer, sammanslagning
eller uppköp företag, nedläggning mindre fabriker och koncentra-av av
tion till produktionsenheter, sammanläggningstörre kommuner,av
sammanläggning folkrörelsernas lokala avdelningar till storavdel-av
ningar, uppförande storskaliga och homogena bostadsområden.av
Syftet med stordrift och ökad effektivitet frigöraattvar resurser som
kunde bidra till ytterligare öka välfärden.att

Industrisamhället tid med standardökning för alla. Ingenvar en
behövde längre riskera svälta. Nya, sunda och bostäder bygg-att större
des. privataDen konsumtionen allt fler skaffade bil, modernväxte;
köksutrustning och hemelektronik. blevSemestern längre och utlands-

blev överkomliga. Samtidigt till byggaavsattes stora attresor resurser
offentligt trygghetssystem och modern sjukvård.ettupp en

Industrisamhället innebar också de ekonomiska och sociala klyftor-att
i landet minskade.na

såg dåHur de demokratiska strukturer formades industri-ut närsom
samhället kulminerade

fårRiksdagen kammare och det blir valdagen gemensam
årtredjevart

Tvåkammarriksdagen kom leva kvar länge i industrisamhället. Menatt
under började1950-talet författningsreform planeras. Efterstor etten
omfattande utredningsarbete och förhandlingar enades man om en ny
författning byggd på folksuveränitetsprincipen, parlamentaris-samt att

redan tillämpades, skulle grundlagsfästas Riksdagen fickmen, som en
kammare med 350 ledamöter vilka direkta val. Systemetutses genom
kompletterades med spärregel för utesluta mycket små partieratten
från riksdagen, med valkretsindelning för god regionalatten ge repre-
sentation och med utjämningsmandat partiernaför rättvisatt ge en mer
mandatfördelning.

Kommunernas och betydelsefulla roll i utbyggnaden välfär-stora av
den viktig anledning till den diskussion kom föras detattvar en som om
kommunala sambandet. Idén det kommunala sambandet bygger påom

inte kan skilja på kommunal- och rikspolitik.synsättet De kom-att man
munalpolitiska frågorna måste ofrånkomligen också handla rikspo-om
litik. Därför borde författningsreformen också inkludera övergången
till valdag. Andra detta skulle leda till högreargument attgemensam var
valdeltagande i de kommunala valen och valresultaten inte kundeatt ge
upphov till motsättningar mellan riksdagen och den aktuella folkopi-
nionen.

viktig del i denna diskussionEn också frågan mandatperio-var om
dens längd. förkortning mandatperiodenEn från till år ansågsfyra26 treav
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rimlig avvägning mellan å sidan önskan bereda väljarnaattvara en ena
tillfälle med korta intervaller påverka riksdagens sammansättningatt
och å andra sidan önskan skapa arbetsro under rimlig tid föratt rege-
ringen och dessutom möjligheter till långsiktig planering.

valdagen treårigaoch mandatperioder infördesDen gemensamma
från och med de allmänna val hölls år 1970. Senare har antalet riks-som

minskats tilldagsledamöter 349 i syfte undvika jämviktslägen vidatt
omröstningar.

Kommunerna blir färre för klara allt större uppgifteratt

välfärdspolitikens inriktning.Riksdagsbeslut Vissa delar tog sta-angav
Ävensjälv hand andra uppgifter lades på kommunerna. deten om, om

många gångerstatliga regelverken omfattande ansågs den kommu-var
nala självstyrelsen och möjligheterna till lokala anpassningar kunna
leda till högre kvalitet. lokala välfärdspolitiken blev dock ganskaDen
Standardiserad varieradeoch främst med kommunernas olika ekono-

förutsättningar.miska

slås ihopKommunerna

inflyttningen till mångaomfattande städerna innebar landskom-Den att
Årtömdes på invånare. 1940 hade hälften landskommunernamuner av

invånare.under 1000 För klara de uppgifter den sociala ochatt stora som
ekonomiska reformpolitiken pålade kommunerna behövdes betydligtett

befolkningsunderlag. lägga ihop kommunerna tillAtt enhe-större större
frågablev därför angelägen kom central i den svenskaattter en som vara

politiska debatten från mitten år framåt.1940-talet och i trettioav
år då antalet landskommuner, städerförsta 1952 ochEtt steg togs

köpingar minskades från till genomsnittliga invånaranta-2502 1037. Det
let från 1500 till 4100steg personer.

ÅrFolkomflyttningarna reformpolitiken 1960och fortsatte. hade 348
invånare,landskommuner färre 300 samtidigt högstadiumän ettsom

ansågs kräva omkring 8000 invånare. Riksdagen beslutade år 1962 mot
småkommunernas vilja indelning innebar Sverige skul-attom en ny som

bestå sammanlagt 282 kommuner. Ombildningen skulle ske frivilligtav
någonoch särskild tidplan. denna ombildning gickEftersomutan trögt

beslutade riksdagen indelningenden skulle avslutadattsenare nya vara
till nyåret till delen1974. Därefter genomfördes reformen efterstörsta
beslut kommunerna själva, i 40-tal fall någon kommunsett motav men
vilja.

Kommunindelningsreformerna skapade offentliga organisationer väl
rustade för huvudansvar den del samhällsverksamhetenföratt ettta av

ibland kommit karaktäriseras servicedemokratin. deUtanattsom som
kommunala indelningsreformerna helt säkert statliga eller lands-hade 27-
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tingskommunala i utsträckning fått uppgiftenstörre attorgan ansvara-
grundskola och förskoleutbyggnad.för t.ex.

Kommunalpolitiken ändrar karaktär

Kommunsammanläggningarna fick också andra konsekvenser. Kom-
munaldemokratiska forskningsgruppen, tillsattes 1979, drog blandsom

följande slutsatser.annat

kommunala demokratin genomgick "systemskifte" frånDen ett typ0 en
direkt lokal demokrati byggd på avpolitiserad samverkan tillav mer en

påverkadindirekt demokrati rikspolitiken inslagoch med avav
funktionsdelning.

Parti- och rikspolitik fördes in i kommunfullmäktige på sätt änett annat0
voteringar mindre Partiernatidigare. blev och konsensus.Det mer av av

började uppträda med kommunala handlingsprogram. Sannoliktäven
bidrog också valdagen till detta.den gemensamma

soci-geografiska motsättningar i storkommunerna uppstod och deNya0
motsättningarna blev tydligare. geografiska motsättningen gickala Den

mellan kommunens landsbygds- och tätortsdelar.oftast

Även styrningen och förvaltningen genomgick systemskifte.ett0
Tjänstemannakåren ökade kraftigt medan antalet förtroendevalda min-
skade. De förtroendevalda fjärmades från det praktiska förvaltnings-
arbetet med beredning och verkställighet. Lekmanna- förvaltning

lekmannastyre.ersattes av

ocksåUtvecklingen ledde till specialisering och professionalisering. Både
politiker och tjänstemän fick roller. viktig uppgift politikernaEn förnya
blev leda och lotsa anställda till genomföra de beslut tänktatt att utman

förståsoch formulerat. från väljarkontakterna. BlandDetta tog resurser
politikerna skedde tudelning fritidspolitiker eller min-mellan ochen mer

År hade heltidsengageradedre anställda politiker. 1954 15 kommuner
förtroendevalda. Fjorton år hade till 136 kommuner.antalet ökatsenare

specialister sittkommunaltjänstemännen i regel inomDe nya var
sakområde. Utifrån utbildning antal kårerspecialiserad växte etten

inom kommunerna på 1960- och 1970-talen, till exempel biblio-fram
med-tekarier och socionomer. hade mycket direkta kontakter medDe

såg sin uppgift artikulera medborgarnasborgarna och ofta attsom
få säll-omedvetna behov politikerna. skulle demedvetna och för Senare

lång rad på bl.a. ekonomi, data, ochskap managementexperter,av en
ledarskap.

28
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Kommunala åtgärder demokratiskt underskottmot

demokratiska brister upplevdes kommunsammanlägg-De efter attsom
hade kom leda till olika reaktioner. de flesta fallningarna genomförts Iatt

accepterade de sammanslagna kommunerna storkommunatt vara en
åtgärda bristerna påsökte olika del kommuner sökteEnsätt.men en

effektivare och kundorienterad" organisation. såg olikaAndra for-mer
kommundelsnämnder tillvara både den lilla ochsättett att tamer av som

kommunens fördelar. Några kommuner accepterade inteden attstora
arbetade delning tiostorkommun, för kommunen. fallIutanvara en en av

regeringen beviljat ansökningar delninghar kommunen ochom av sam-
elva kommuner bildats.manlagt har nya

Kommunindelningsreformen blev omfattande ochföravstampen ett
kontinuerligt statligt utredningsarbete med syfte med de förut-att nya
sättningarna ånyo förstärka demokratin på kommunal nivå. Bland de frå-

tagits i detta arbete hör de förtroendevaldas arbetsvillkor,gor som upp
till ledighet och ersättning uppdraget, tillkomsten allt flerförrätten av

på heltid kommunalråden,förtroendevalda arbetar kommunaltsom
samlingsregerande"partistöd och förändring från kommunalt till enen

då"kommunal parlamentarism, definitivt genomförd 1994slags
slutligen övergick till majoritetsstyre där majori-Stockholms stad s.k. en

tetskoalition samtliga ordförandeposter.föransvarettar
vidtogs kompensera det minskade antalet förtro-Flera åtgärder för att

alla åtgärderna deendevalda med bättre Gemensamt för attvarresurser.
parlamentarism;vitalisera slags kommunalbygger på strävan att enen en

det rikspolitiska lokalpolitiska arbetet flyt-lokal variant Detsystemet.av
partipolitiseradesbit från medborgarna samtidigt dettades bort somen

vitalbli intresseväckande och i ideologiskt avseende modellför att aven
Samtidigt avståndet till derikspolitiska blev längredet systemet. som

berörs verksamheten..mest av

välståndetDe politiska partierna fördelar det ökande

demokratinsfempartistruktur vid genombrott byggdeDen formtogsom
i på den sociala struktur befolkningens delats in ihuvudsak genomsom

stabilindustrialismen. Partistrukturen förblev därför mycket under hela
industrialismens Några politiska partier tillkom inteepok. mednya

splittringar på sammanslagningenundantag vänsterkanten ochav av
Frisinnade landsföreningen och det liberala partiet till Folkpartiet.

politiken till del handlade fördela det växande väl-Eftersom stor attom
uppgift så blev riksdagspartier-ståndet och detta främst för statenvar en

aktivt ville påverkapolitikens medborgareFörcentrum. sam-somna
Äraktivt partimedlemskap naturligthällsutvecklingen ett ett steg.var

miljon medlemmarde politiska partierna omkring 1,51960 hade av en
befolkning på 7,5 miljoner. 29
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Partierna utmanades inte i dag massmedier, lokala partier,som av
aktionsgrupper och nätverk. De folkrörelserna hade sigstora anpassat
till det faktum välfärdsfördelningen styrdes statliga beslutatt genom
och deras roll tillföra sakkunskap och i utred-att att argumenteravar
ningsarbete i remissvar.och Politiken förmådde leverera växandeatt ett
välstånd till medborgarna, och de aktiva politikerna åtnjöt därför för-
troende bland dessa.

Partipolitiseringen det kommunala bidrog tidarbetet till ökaattav en
intresset för medlemskap i de politiska partierna. När andra folkrörelser
slog ihop sina lokala organisationer i storavdelningar partierna såbehöll
långt möjligt lokala organisationen. Partiernasdet den kommunalavar
och subkommunala organisation spelade, och så alltjämt, centralgör en

i partiernas nomineringsarbete.roll
svenska dagstidningarna har traditionellt haft band med deDe nära

politiska partierna. början 1960-talet hadeI 85 de svenskaprocentav av
dagstidningarna partipolitisk anknytning. många tidningar hadeMenen
dålig ekonomi, vilket aktualiserade införande statligt 1963stöd.ettav
års pressutredning såg dagstidningarna del det politiskasom en av sys-

och föreslog därför statligt kanaliserades viapresstöd detemet ett som
politiska partierna.

inte år 1965 iFörslaget gehör och infördes stället statligtettvann par-
tistöd. Tanken detta stöd skulle användas opinionsbildandeförattvar

särskilt i tillverksamhet, form stöd den begrän-Baraav egna pressen. en
sad del stödet kom dock användas till tidningarna. Partiernaattav

själva i början infördesbehöll de och 1970-taletmesta ettpengarna av
särskilt produktionsbidrag gick direkt till dagstidningarna.som

partierpartistödet infördes alla Högerpartiet ochInnan utomvar
Folkpartiet i mycket hög grad beroende medlemsavgifter.av

och Folkpartiet inte fullt så beroende medlemsav-Moderaterna var av
de bidrag från privata Partiernagifterna eftersom företag.mottog stora

och ivalde avstå från dessa bidrag. Socialdemokraternaattsenare -
Vänsterpartiet bidrag från fackföreningsrörelsen.viss mån mottar-

partiernas intäkter.bidrag dock för mindre andelDessa svarar en av
partistödet partiernas möjlighetermed förbättraSyftet att attvar

politiska opinionsbildningen därigenom stärka demo-den ochförsvara
väljarna underlättas dekratin. kontinuerlig kontakt med skulleEn om

finansiella förutsättningarna förbättrades. politiska partierna tillDe var
början oeniga statliga partistödet. uppnåddes dockdet Snarten om en

principiell manifesterades i 1969 års riksdagsbeslutDenna somsamsyn.
landsting bevilja anslag till deinnebar kommuner och rättatt attgavs

i fullmäktige.partier representeradeärsom
partistödetInförandet det kommunala och landstingskommunalaav

i enligt rikspolitisk modell kommunal-led förnyasträvanett attvar en
politiken. livaktigare partipolitik, majoritetsstyre och "parla-Genom
mentarism" skulle den lokala och regionala demokratin stärkas.30
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Folkrörelserna blir del etablissemangeten av

Under snabbaden stabila utvecklingen välfärdssamhället for-men av
mades dialogen mellan politiska aktörer till institu-svenskmotsatta en
tionell tradition. blev alltDet vanligare regeringen och organisatio-att

och löste politiska påproblem pragmatiskt och lågmältmöttes ettnerna
Därmed korn organisationernas roll i den politiskasätt. attprocessen

både legitimeras och institutionaliseras.
sociala och ekonomiskaDe reformer partier och folkrörelser påsom

olika verkade kom iför, utsträckning handlasätt utbyggdstor att om
kommunal service. folkrörelser tidigareDe "tagit saken i hän-som egna

fickder" hel del verksamheten i kommunal regi.övertasnu se en av
Organisationerna hade arbetat för skapa medvetenhet socialaatt om
problem och politikerna hade åtagit sig lösa dem. Därmed hadeatt man
placerat frågorna på den politiska dagordningen och förändrat politi-
kens Politisk enighet behovet lösa socialt problemgränser. att ettom

i efterkrigstidenskom Sverige i mycket i uppgifterresultera föratt stat-
Ävenliga eller kommunala folkrörelserna behöll flera vikti-organ. om

uppgifter började många medborgare och kommu-uppfatta statenga
serviceorganisationer och i den politiska debatten lanseradesnerna som

begreppet servicedemokrati.

Välfárden byggs reformerstoragenom

reformerIndustrisamhället ledde till antal syftadefrämstett stora som
till öka löntagarnas trygghet. Denna ökade trygghetatt sättett attvar

industrisamhälletsfördela frukter på rättvist Genom med-sätt.ett att
borgarna slapp känna ständig för sjukdomar, skador, arbetslöshet,oro
graviditet och pensionering kunde de samtidigt lägga energi påner mer
produktionen tjänsteroch i arbetslivet på vidareutbildningochav varor

personligtoch i förenings- och samhällsliv. Reformernaengagemang
också möjligtgjorde det kvinnorna påför allvar plats på arbets-att ta en

marknaden.
Reformerna handlade i utsträckning familjepolitiken.stor om

Folkpension infördes och byggdes med allmän tilläggspensionutsenare
ATP. Barnbidrag med belopp till alla barn infördes. Ett omfat-samma
tande bostadsbyggande startades med bygga bort bostadsbris-syfte att

höja bostadsstandarden. finansieringenoch Staten ansvarade förten
och kommunerna planeringen. Vi fick sjukförsäkringssystemför ett nytt

arbetsmarknadspolitik.och Genom hand detatt staten togen ny om
finansieringen försäkringskassorna och arbetslöshetskas-mesta av av

fick också inflytande dessa. arbetslöshets-Attöverstaten ett stortsorna
kassorna ändå behölls i facklig regi har betytt mycket för de fackliga
organisationernas medlemsrekrytering.

fick i uppgiftKommunerna bygga grundskolan ochatt 31upp
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tillhandahållagymnasieskolan, bygga bostäder och barnomsorgatt att
Samtidigt detta bidrog till öka medborgarnasäldreomsorg.och attsom

barnomsorg nöd-utbildning, sunda bostäder och fungerandevälfärd var
arbetslivetmänniskorna skulle kunna delta i och förvändigt för attatt

produktiviteten.öka
ökad effektivitetförstärka och förbättra verksamhetenAtt genom

genomgående i samhället. huvud-produktivitet blev trend Detoch en
stordriftsfördelar.centralisering, specialisering ochsakliga receptet var

Många gånger förändringarnafå konsekvenser.kornDetta att stora var
ochtill sådan ökning både kvalitetende leddeden attarten avenav

såg baksida.effektiviteten inteatt myntetsman
och å andra sidan specia-Avståndet mellan å sidan medborgarnaena

både bokstavligt och bildligt.makthavarna ökadelisterna och
utsträckningi ökandeMedborgarengagemanget experterersattes av

specialister betalades skatten.och översom

omfattandeArbeskraftsinvandringen är

invandringen. Alltvärldskriget utvandringenandraFöre större änvar
varit de omvända. Under 1940-talethar förhållandenasedan dess var

från grannländer och överlevandeallt flyktingarimmigranterna framför
Många invandrare harkoncentrationsläger. dessafrån tyska stannatav

samtidigt kvar kon-funnit sig väl till hari Sverige ochkvar rätta, men
hemländerna.med de fornatakterna

karaktär.1960-talen hadeunder 1950- ochInvandringen en annan
då behov arbetskraft.industrin hadeväxande svenskaDen ett stort av

många sked-enkelt inte till. fallbefolkningen räckte helt IsvenskaDen
bostadi utlandet. dessa fallvärvning arbetskraft Idå aktivde varen av

dåbörjan. flesta invandrarna komförsörjning ordnat frånoch ofta De
särskilt Italien ochfrån Sydeuropa,särskilt Finland, ochfrån Norden,

invandringenrestriktioner förrändock inga förJugoslavien. fannsDet
ochha både arbetebörjade krav på invandrare1967, då ställa attman

till Sverige.uppehållstillstånd ordnat inresanföre

får informationutbildning ochännu bättreMedborgarna mer

utbildningsni-höja medborgarnasbidragit tillIndustrialismen hade att
krävde allt bättre kun-gick vidare ochsamhällsutvecklingenvå. Men

tekniskaIndustrin efterfrågademedborgarna.blandskaper experter.
vård,inombehövdeoffentliga sektornväxandeDen experter omsorg,

administration.ochsocialt arbete
årgenomsnitt i sko-ungdomar islut gick barn ochVid 1940-talets sex

början 1960-taletstudenten.ungdomarna Ilan. Tre togprocent avav
i Sverige ochföddainnebär allagrundskolan vilketinfördes äratt som

går i dag iUngdomarnaminst nio år i skola.år gått40 harän32 yngre
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gymnasiesko-genomsnitt år i skolan och avslutar12 90nästan procent
påbörjades också utbyggnad uni-På 1960-talet omfattandelan. en av

versiteten och högskolorna. Studiestödet de ekonomiska förutsätt-gav
bedriva akademiska studier.betydligt fler ungdomarningarna för att

vuxenutbildningenbörjade byggasDessutom att ut.
TV-sändningar och till-1950-talet startade regelbundnaUnder snart

dagstidningar ladestredje radiokanal. Flerakom andra och neren en
sitt redaktio-tidningarna ökade sin upplaga, utökademedan de stora

ställning. Tidningarna hadematerial och konsoliderade sin fortfa-nella
tid-särskilt de borgerligapartiprofilering och detrande stark varen

gick bra för.ningarna detsom
viktiga i demokratiskt samhälle.sågs mycket DeTidningarna ettsom

ställningstaganden i samhälls-information införmedborgarnaskulle ge
itill vad händefristående kommentarerfrågor, de skulle sam-somge

kritiskt granska deallmänhetens företrädareoch de skullehället som
ekonomiska svårighetertidningarna fickinflytelserika i samhället. När

ansåg sig hapartierna inte ville eller intepolitiskaoch de attresurser
börjanuppgift 1970-sin blev detta i stället för Istödja staten. avenpress,

stödproduktionsbidrag. Dettapresstöd i formtalet infördes ettett av
skulle därmedtidningarna på olika ochtill de näst största ortergavs

mångfalden.massmedialaockså främja den

33
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2.4 Mot postindustriellt samhälleett

påRedan 1950-talet kunde de första tecknen iakttas visade indus-attsom
trisamhället höll på kulminera. Bruttotillväxten på arbetsmarknadenatt

inte längre resultat industrins utbyggnad utbyggdett utanvar av av
offentlig sektor. På 1960-talet började sysselsättningen minska inom
industrin, till följd rationalisering hårdnandeoch internationell kon-av
kurrens. I stället ökade sysselsättningen markant inom tjänstesektorn. En
allt del de mänskliga användes till upprätthållastörre attav resurserna
den samhällsservice de avsågreformernastora att garantera.som

ÅrutvecklingDenna har sedan 1960-talet blivit starkare och tydligare.
1995 hade andelen sysselsatta inom industrin minskat till nivåsamma som

samtidigt1910, produktiviteten många gånger Antaletstörre.som var
inomanställda den privata tjänstesektorn hade år till 2601995 ökat 000.1

Därtill kommer ökningen den offentliga sektorn, i huvudsakav som pro-
ducerar tjänster.

förändring har tillDenna lett ekonomiska påfrestningar i samhäl-stora
let. handlar inteDet konjunkturernas uppgångar och nedgångar, utanom

strukturell kris. Industrisamhällets standardökning och soci-större,om en
ala utjämning har brutits. Samtidigt ökar de ekonomiska klyftorna i sam-
hället.

postindustriella samhället innebär industrialismensDet värderingatt av
centralisering och stordriftsfördelar det effektiva börjar ifrå-mestsom

allt fler. Decentralisering, anpassning och flexibilitet betrak-gasättas av
i stället förhållningssätt.effektiva Samhället bryts i mindretas som upp

beståndsdelar utvecklas alltmer olika. Individuella och lokalasom pro-
jekt får betydelse. Utifrån projektdessa bygger medborgarnastörreen

nätverk.nya
arbetslivet övergår frånI tillverka varandra tillatt attnu varor

erbjuda tjänster.varandra ekonomiska,De kulturella, sociala poli-och
tiska konsekvenserna denna förändring kan komma bli minst likaattav

för hundra år sedan övergick från producera tillnärstora att matsom
själva till tillverka åt varandra.attoss varor

Övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället var en gan-
ska kaotisk tid och det det skifte samhället genomgår.är även som nu

strukturer verkar samtidigtNya med gamla strukturer, värderingarnya
existerar parallellt med gamla. Osäkerheten framtiden Förraär stor.om
gången kom mycket kapitalet, inspirationen idéernaoch från utlan-av
det. här gången SverigeDen utlandet;är ännu öppet motmer genom
EU-medlemskapet, internationellt samarbete, rörlighetannat större

människor, kapital, information,för kultur och miljö-gränsernaöver
konsekvenser. postindustriella Sverige kommer påDet utvecklasatt

villkor. idessa
Även finnsdet och osäkerhet inför framtiden, så innebär varje34 om oro
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samhällsskifte möjligheter för medborgarna tillsammans formastora att
samhället. Demokrati den möjligtdet grund det för allaär görnya som

lika villkor,på med detta. Samtidigt kommer samhällsut-att, vara om
tvingavecklingen fram förändringar de demokratiska traditioneratt av

industrisamhället.institutioner barnoch ärsom av
då demokratiska kvarstår, försvinner,de strukturerHur utser som
eller nyskapas på tröskeln till det postindustriella samhälletomformas

utvecklar arbetsformernaRiksdagen

sociala sammansättning i utsträckningRiksdagens har ändratsstor
industrialismen.under förändringarna lantbrukarnasDe största är att
minskat kraftigt och "proffspolitikernas" och de offentlig-andel att

anställdas andel ökat kraftigt. skillnaderna mellan riksdags-De största
och väljarna ålder, yrkestillhörighet,ledamöterna handlar ägandeom av

bostad utbildning.och
Riksdagsledamöternas och väljarnas åsikter dock ganska brastämmer

boken Vetenskapen politik redovisar SörenI professoröverens. om
vid Göteborgs universitet mätning frånHolmberg 1994. dennaI mät-en

jämfördes riksdagsledamöternas väljarnas uppfattningar ining och 20
Åsiktsskillnadernasakfrågor. redovisades på skala från noll tillolika en

där noll stod ingen skillnad och total skillnad i100 för 100 förprocent,
genomsnittliga åsiktsskillnaden visade sig då uppgå tillåsikter. 14Den

Åsiktsöverensstämmelsen varierar dock mellan olika sakfrå-procent.
gor.

enkammarriksdagen infördes i början 1970-talet fick riksdagenNär av
organisation med 16 fackutskott. organisation dåhelt Den somen ny

inte Utskottensinfördes har därefter förändrats nämnvärt. sammanträ-
och allmänheten och massmedierna inte har tillträde.den slutnaär

finns dock möjlighet utskotten ordna offentligaSedan 1988 för atten
utfrågningar.

Ibland har idén alla utskottssammanträden offentligagöraattom
i debatten. främsta utskottensframförts Det för öppnaargumentet att

sammanträden allmänheten direkt eller via massmedier skulleär att
få bättre bild beslutsprocessen i riksdagen delkunna att taen av genom
underlagsmaterialdet utskotten arbetar med och studera hursomav

partierna och intar sina ståndpunkter, hur koalitioner ochargumenterar
skiljelinjer framväxer etc.

sådan ordning partierna skulle dra sig förEtt ärargument mot atten
visa sina kort offentligt och på tidigt stadium. Utskottssamman-att ett

formaliserade i dag och den avgörandeträdena skulle därför bli änmer
i meddiskussionen skulle föras i andra forum utskotten. Syftet öppnaän

inte infrias.utskottssammanträden skulle därmed
ställning i den politis-samhällsutvecklingen har lett till riksdagensatt

iViktiga politiska diskussionerdebatten försvagats.ka startas 35massme-
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dierna på håll. politiska partiernaoch sällan sina utspel iDe görannat
riksdagen. Genomslaget blir utspelen i massmedierna.görsstörre om

politiskaOfta finns genomtänkt strategi bakom lanseringen för-en av
och idéer; det gäller få massmedierslag nappa.att att

få stånd frågor riksdagenlättare till debatter i aktuella harFör att
statsråden får tid på sigunder 1996 infört regler innebär kortareattsom

på ledamöternas frågor interpellationer. Företrädareochför att svara
på direk-regeringen måste också i riksdagen oftare förför att svaravara

frågor från ledamöterna.ta
frånriksdagen förlänga mandatperioden1994 beslutadeHösten att

återgång till fyraårigaår med retroaktiv verkan.till fyra Dennatre man-
år kort period och dedatperioder motiverades med för attatt tre var en

nivåer därigenomhandlingskraft på alla försvagats.politiska organens
hinnerpolitiska majoriteten inteockså uttryckas denkanDetta attsom

sin politik.genomföra
valdagen riksdags- ochSamtidigt bibehölls den förgemensamma

avvägningenförkastades den tidigarekommunalval. och med dettaI
möjlighet medpolitiska arbetsro och väljarnasdemellan attorganens

sist-politiska utvecklingen.intervaller påverka den Detrimligt korta
politisk handlingskraft.stå möjliggöra ökadnämnda fick tillbaka för att

får självständighetfler uppgifter och störreKommunerna

skall dedecentralisering och beslut fattasTrenden ökad attmot av
möjligt märkts mycketåtminstone så dessa harberörda eller nära som

lämnat radkommunala utvecklingen. Staten hartydligt i den över en
ändå behållitfallen hartill de flestauppgifter kommunerna. I staten

resultatstyrning.mål- och Dennaverksamheteninflytande över genom
skall försäkraregelstyrningen. Tankenharstyrform är att statenersatt

värdenväsentliga Förvissa medborgarnasig för sta-garanteras.attom
det kommunernaviktigt vissa sakerdådet ärgörs,ärten att sommen

statsbi-rad olikaSamtidigt harhur sakerna skallbestämmer göras. en
generelltmedspeciella verksamheterriktadedrag stats-ettersattsmot

nivåer-de kommunalafritt disponerar. Inombidrag kommunernasom
landstingeni och medockså byte huvudmansketthar attett avna

uppgifter till primär-antallämnatädelreformen över ettm.m.genom
kommunerna.

självbestämmandeochmellan centralstyrningKonflikt

välkomnatssjälvbestämmande tycks halokaltUtvecklingen störremot
problemfri. lagtinte varit Närhar dockalla Den överstatenparter.av

praktiken kraftigtsamtidigt ipå ochuppgifter kommunernastora
kommu-sina ekonomier harmöjligheter expanderaderasbegränsat att

nedskärningar verk-kraftiga besparingar,till mycketpressats36 avnerna
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också haftdrastiska åtgärder. Olika kommuner haroch andrasamhet
kommunalasociala förutsättningar. utökadeekonomiska och Detolika

olikheter mellan kommuner,lett till alltsjälvbestämmandet har större
förutsättningar följd fattattill följd olika ochbåde attav mansom enav

olika beslut.
ansvarsfördelningvarit bristen på konsekventproblem harEtt stort
kompetensområ-mellan olikasvårigheten draeller gränserattsnarare

Å självbestämmande, å andrahasidan skall kommunernaden. stortena
vissa rättigheter. Förslagbefolkningen tillförsäkrassidan måste hela om

gratis bokutlåning ellerha bibliotek ochskyldighet kommunerför att
i skolan inne-betalt förförbud för kommunerförslag att ta matenom

leder samtidigttillförsäkras vissa rättigheter,befolkningenbär att men
självbestämmandet.i kommunalatill inskränkning deten

enskildeden kansocialtjänstlagen stadgarexempelEtt är attannat som
skälig levnads-eller hennebistånd tillförsäkrar honomtillha rätt ensom

från Socialstyrelsen,beloppsrekommendationerocksånivå. finnsDet en
soci-emellertid kommunensBeslut bidrag fattasstatlig myndighet. avom

överklagas till allmänbeslut kan dockmotsvarande.alnämnd eller Detta
statligabetalar,alltså kommunenförvaltningsdomstol. Det är mensom

skall betalas.hur mycketslutgiltigt bestämmerdomstolar somsom
decentralisering, beslutökadutvecklingMed fortsatt näramoten

problemdessai besluten kommeroch olikhetermedborgarna attstörre
vil-diskussion påframtvingakommervanligare. Dettabli allt att en om

kanoch ocholika beslut bör fattasken nivå görasnär avstegtyper omav
också ekonomiskabestämmer har detprincipen denfrån att ansva-som

ret.

sig de villorganiserarKommunerna som

ocksåuppgifter har deålagts alltSamtidigt med kommunerna störreatt
organisera arbetet.de skallsjälva bestämma hurfått frihetstörre atten

i kommunal-organisationen detaljregleradkommunalaTidigare denvar
medborgare lärt1980-talet, visste deni börjanSålagen. sent somavsom

också alla andra kom-organiserad, hurkommunensig hur den varegna
frikommunförsö-mitten 1980-talet startadeorganiserade. I avmuner var

möjlighetlandstingoch30 kommuner prövaket attöver ett parsom gav
godasjälv utformade. Denämndorganisation,alternativ som manen

års kommunallaggrunden 1992försöket lade förerfarenheterna somav
organisation.sinmöjlighet själva utformaalla kommuner attgav

nödvändiga förorganisationsförändringar sedan korn attDe varsom
lösaskulle kunnaekonomiskabegränsademedkommunerna resurser

viktig delålagts.uppgifter de Enoch allatraditionellabåde de somnya
ochslå ihop nämnderochinnebar ändraförändringarna ofta att omav

kommunalla-möjligt med denockså fulltförvaltningar. blevDetta nya
37gen.
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Flertalet kommuner har efter organisationsförändringar behållit sek-en
torsindelad nämndorganisation; med utbildning, socialtjänst, fritid och
kultur januariI 1995 hade 241 kommuner sådan traditionelletc. en
organisation. Sammanlagt 33 kommuner hade i stället funktionellen
organisation, ofta med uppdelning på beställare och åttautförare. I av

Övrigakommunerna kombineras detta med kommundelsnämnder. fjor-
kommuner hade kommundelsnämnder i hela kommunen.ton

Antalet ordinarie förtroendeuppdrag i kommunerna år 1964var sam-
manlagt 114 000. Efter kommunsammanläggningarna fanns det år 1974
sammanlagt 42 000 uppdrag. Antalet uppdrag ökade fram till 1986 och

då drygt 46 000. Därefter har antalet uppdrag minskat. Från till1989var
1995 minskade antalet uppdrag med 5 500. dag finnsI 00040 ordinarie
uppdrag och 32 000 Ungefär fyra tioersättare. uppdrag innehasav av
kvinnor.

Våg vågefter kommunala inflytandeprojektav

storkommunerDe tillkom kommunsammanläggningarna isom genom
början 1970-talet har hela tiden försökt utveckla den kommunalaav

komplexademokratin. Väl medvetna det farliga i generaliseraattom
och olikartade förändringar vill ändå peka på olika förändrings-tre
vågor.

vågenDen första gick på förstärka medborgarinflytandetut att
flytta den representativa demokratin. manifestera-Dettaattgenom ner

des med kommundelsråd och kommundelsnämnder skulle ha bätt-som
kontakt med medborgarna de centrala nämnderna. Förankringenänre

skulle bli bättre och vissa beslut skulle kunna lokalt.fattas
andra vågen innebarDen försök skapa slags individuelltett att ett

brukarinflytande betrakta medborgarna kunder.attgenom som
Politiken och politikerna skulle endast hand övergripande frågorta om
och Inom dessa skapades "marknad på vilkenange ramar. ramar en
kunder agerade med kraft välja mellan institutioner,rätt skol-attav

checkar, vouchers" Kundvalsmodellen skulle inflytande påetc.peng, ge
sätt.ett nytt

Den tredje vågen rullar in handlar förstärka brukarin-attsom nu om
flytandet underifrån; underlätta, stödja och skapa goda förutsätt-att
ningar människornaför själva bestämma ochatt ta ansvar.
Brukarinflytande, lokala och institutionsstyrelser påexempelärorgan
detta.

Parallellt med den tredje vågen rullar den första och andra vågen
vidare. kommuner inrättarNya kommundelsnämnder och diskuterar
direktval till dessa. Andra kommuner utvecklar kundvalsmodellen som

möjlighet för medborgarna påtryckningar mellan valen.utövaatten

38
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demokratin flyttasDen representativa ner

Målen med den vågens kommundelsnämnderförsta har varit två; för-att
djupa demokratin och Demokratin fördjupasatt attspara pengar. genom
avståndet minskar mellan väljare och valda och ekonomin förbättras

införande "geografiska resultatenheter" den praktiska verk-näragenom av
Kritikerna harsamheten. hävdat byråkrati byggs deatt utan atten ny upp

två målen uppnås, och kundvalsmodell skulle effektiv.att en vara mer
kritiker har också hävdat införandetAndra kommundelsnämnderatt av

varit försök kraftiga besparingar med bibehållen politisk legiti-göraattett
mitet.

Åtskillig forskning och utredningsarbete har åt effekterna kom-ägnats av
mundelsnämnder. Resultaten varierar mycket mellan olika kommuner och

Genomgående redovisaskommundelar. positiva erfarenheter lokalpoli-av
tiker, förvaltningar och partiföreningar. Kommundelspolitikerna har blivit
generalister i stället för sektorspolitiker och de har fått bättre insyn och

attityder skiftande.inflytande. Medborgarnas Kontakten med deär mer
på någotförtroendevalda har knappast förbättrats avgörande sätt.

Kommundelsnämndema har också förknippats med nedskärningar och
ekonomi.dålig kommunal

Medborgarna blir kunder

andra vägens kundvalsmodell radikalt från tidigareDen ett avstegvar
demokratitraditioner. sitt huvudsakliga inflytandekund inteEn utövar

välja mellan partier eller välja mel-att attutangenom personer genom
Ävenlan eller inte köpa. kunden kan klaga eller berömmaköpaatt om

försäljaren kan marknadsundersökningar, så själva köpetoch göra är
det centrala. praktiska konsekvensen betrakta medborgarenDen attav

kund blev de där han eller hon kan uppträdagöraatt arenor somsom
möjligt. i på tvåkund så kan princip skeDetta sätt.stora som

kommunen driver verksamhet i regi eller påEtt sätt är att entre-egen
prenad och medborgarna skattefinansierade skolpeng,t.ex.ger resurser,

möjlighet välja olika alternativ. beskri-och bland skulle kunnaDettaatt
fiktiv valmöjligheter.marknad med ofullständiga Ett annatvas som en

verksamhet från kommunen privatisering.avknoppassätt är att genom
skattesänkning påsedan medborgarna denEn attger resurser agera nya

privata marknaden. praktiken har endast den varianten tilläm-I första
pats.

Förespråkarna för kundvalsmodellen den medborgarnaattmenar ger
utnyttjade vill den kommunaladirekt inflytande och huröverett ser-om

måttvicen, den på vad medborgarna vill betala för och därföratt ettger
anpassning och samtidigt bidrakommer leda till serviceutbudetatt en av

kostnadseffektiv verksamhet. själva verket har kundvalsmodellentill I
ideologiska förändringar. Modellen blivit praktisktfrämst handlat har 39om
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igenomförd endast mycket begränsad utsträckning.
Kritikerna framhåller enskilda kunder sällan har särskilt in-att stort

flytande utbudet; endast tillsammans diskutera,över attgenom argu-
och kompromissa kan påverka inriktning och utbud i någonmentera man

omfattning. Kritikerna också kundvalsmodellenstörre kan ledaattmenar
till individualisering hotar erodera socialadet kapital finnsatten som som
i tillit,form förtroende och hänsyn, vilket bygger på människor träf-attav
fas och samverkar.

Medborgarna bestämmer själva tillsammans-

tredje vågensDen underifrånperspektiv innebär brott demo-deett mot
kratiska traditionerna hittills alltid betonat den representativa demo-som
kratin. Möjligheten till direkt demokrati via kommunalstämma eller all-

rådstuga avskaffandes med års kommunallag.1953 Därefter harmän ton-
vikten legat på förbättra den representativa demokratin.att

påbörjadesUnder 1980-talet diskussion brukarinflytande ochen om
brukarmedverkan. Brukarinflytande sågs möjlighet för de med-som en
borgare utnyttjade vissa kommunala tjänster, med ochattsom vara
påverka utformning och kvalitet på dessa delta i den konkre-attgenom

beslutsprocessen. Brukarmedverkan sågs deltagande i verksam-ta som
heten, till exempel i påarbetet förskola. dagligt talI med bru-en avses
karinflytande allt från samråd till formaliserat beslutsfattande där de

nyttjar tjänsterna engagerade.ärsom
underlätta självförvaltningFör har kommunallagen tillförtsatt

bestämmelser villkorad delegation och självförvaltningsorgan.om om
villkoradeDen delegationen innebär kommunal nämnd uppdraratt en

åt anställd besluta på nämndens fårDen anställde dockatt vägnar.en
fatta beslutet samrått fåttförst sedan han eller hon med eller god-ett
kännande företrädare för dem utnyttjar tjänsterna. Dennaav som
modell tillämpas i skolor, inom barnomsorgen och i byar självför-med
valtningsråd.

År tillkom1994 bestämmelser självförvaltning i kommunallagen.om
innebärDessa nämnd kan uppdra åt självförvaltningsorganatt ett atten

helt eller delvis driftensköta viss anläggning eller viss institu-av en en
tion. självförvaltningsorganEtt skall bestå företrädare för demav som
nyttjar anläggningen institutioneneller och de anställda.för
Ledamöterna nämnden på förslag nyttjarna respektive deutses av av
anställda. Självförvaltningsorganen får intedock omfatta geografisktett
område.

led i förstärka den lokala demokratin har iSom fleraett att samman-
hang diskuterats möjligheten kommunfullmäktige slagsatt utser en par-
tipolitiskt oberoende nämnd, efter omröstning bland medborgarna i det
berörda området i på partipolitiskastället för grunder. skulleDetta
kunna liknas vid geografiskt självförvaltningsorgan. Hittills har40 ett en
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Hudiksvalls Planer påi Svågadalen i kommun.sådan nämnd attutsetts
på ytterligare några platser.sådana nämnder finnsstarta

Öppna nämndsammanträden m.m.

År nämndsammanträ-möjlighet ordnafick kommunerna1994 öppnaatt
få insyn i det kommuna-medborgarnaunderlätta förden. Syftet attattvar

beslutat haVåren 1996 hade trettiotal kommunerbeslutsfattandet. attett
med korn-allt kommunernämndsammanträden. framförDet äröppna

sammanträdenapå och då har ofta före-mundelsnämnder dettasatsatsom
åhörarna.frågestund förgåtts av en

flera viktiganämndsammanträdenhaförEtt äröppna attargument att
Ökad insyn och öppenhetfullmäktige till nämnderna.frågor frånflyttats är

hur politiska beslutmänniskors misstänksamhetminska motsätt attett
politikerna sig.till och vad har för Argumentenkommer öppna nämn-mot

intepartipositioner och därmed för-låser sig iledamöterna fastder är att
vid sidanvissa frågorförtroliga samtal,mår föra görsattatt av sam-upp

kan påver-sinstarka påtryckningsgruppermanträdena, närvaroatt genom
sammanträdeslo-uppstå medpraktiska problem kanbeslutenka samt att

kaler.
fullmäktigemötenaocksåarbetar förMånga kommuner göraatt mer

debattregler. Sundsvalls kom-Ifrågestunder ochmedintressanta stramare
facknämndernas ordfö-medoffentliga förhörinfört slagshar enmanmun

bolagens ordfö-kommunalamed deförvaltningscheferranden och samt
imedborgarna för-på synpunktertill del baseratochranden VD, stor som

in.lämnatväg

Ungdomsråd

ungdo-frågor ochpolitiska förintresse föröka ungdomarnas attFör att ge
initiativ till ungdoms-tagitflera kommunerlokalt inflytande harettmarna

ungdomsrådenmedungdomsfullmäktige eller liknande. Syftet ärråd, att ta
ochungdomarkontakten mellanoch förbättraåsiktertillvara de attungas

tillrådgivande kommunensdärförbeslutsfattare. Dessa fungerar organsom
ungdomar.direkteller mindrei frågorpolitiska ledning rörsom mer

olika Envarierar mellan kommuner.rådenoch metodArbetssätt att utse
rekryterasobyråkratiska samråd. Oftastarbetsmetodvanlig är represen-

Ungdomsstyrelsen fannsföreningslivet. Enligtellerskolantanterna genom
ytterligare 25 kommu-och ii cirka 50 kommunerungdomsrådår 1995det

starktungdomsråd varierar dockaktivaunder bildande. Antaletdener var
ungdomar.intresset bland kommunensberoende påtidenöver

41
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Partierna blir väljarpartier i stället för medlemspartier

etableradeDe politiska partierna bildades, framhållits, samtidigtsom som
jordbrukssamhället övergick till industrisamhälle. Under hela industri-ett
samhället fungerade partierna i utsträckningstor förrepresentantersom
olika klassintressen. Genom partierna aktivt med och byggdeatt var upp
välfärden i offentlig regi etablerade de intimt förhållande tillett staten.

förhållandeDetta kvarstår samtidigt det postindustriella samhälletsom
medför förändringar klasstrukturen. De politiska partierna undviker iav

idag allt utsträckning ställning olikastörre för särintressen. ställetIatt ta
finns det tendens till helheten,it.o.m.de sig för isägeratt taen ansvar
sådan utsträckning de kan upplevas systemförsvarare.att som

Industrisamhällets ställs införpartier utmaningarnya

de etableradeNär partiernas förmåga fungera effektiva och vita-att som
länkar för medborgerliga opinioner ifrågasätts och de blir, eller åtmins-

betraktas del etablissemanget skapastone grogrund försom, en av en nya
och utmanarpartier.protest-

Ett uttryck för de starka strömningarna etablissemanget i svenskmot
politik finns på lokal nivå. Sammanlagt 123 lokala partier har i dag
representation i olika kommunfullmäktige i landet. lokalaDerunt om
partiernas företrädare brukar framhålla de etablerade partiernas oför-
måga fånga sådana problem verkligen berör medborgarnaatt upp som
i det lokala området. Dessa upplevs bjudaofta nationellt åsikt-ut ett
spaket med anknytning till lokala förhållanden.svag

etableradeDe partierna kan barn industrisamhället.sägas Närvara av
detta på bort får också de etableradeär partiernaväg problem. Ennu

del forskare och debattörer går till och såmed långt talaattsom om en
kris för dessa partier.

samhällsutvecklingen har också lett till flera partier tagit sig inatt nya
i riksdagen. Efter 1988 års val Miljöpartiet iplats riksdagen. Dettog var

gångenförsta på år70 parti tagit sig in iöver riksdagen. Treett nyttsom
år Kristdemokraterna och Ny Demokrati plats i riksdagen.togsenare
Miljöpartiet nådde då inte till fyraprocentsspärren och förloradeupp
därmed sina riksdagsmandat. Genom politiskt arbete på den kommuna-

nivån upprätthöll Miljöpartiet verksamheten och kunde efter 1994 års
återval plats i riksdagen. Kristdemokraterna kvarstod i riksdagen,ta

medan demokratiNy förlorade delen sina väljare och därmedstörre av
också sina riksdagsmandat.

Partiväsendets ställning intimt sammankopplat med förtroendetär för
välfärdsstaten. Under uppbyggnaden välfärdsstaten har partiernaav
spelat helt dominerande roll. När välfärdsstaten inte längre förmåren
leverera service i nöjaktig omfattning drabbar medborgarnas missnöje

partierna.även42
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tvåProblemen visar sig på i partiernas förhållande till sina med-sätt;
i partiernas förhållande till sinalemmar och väljare.

får allt medlemmarfärrePartierna

politiska partierna har många gånger svårt upprätthålla aktivitetDe att
och på den lokala nivån. Med undantag fåtal särskiltför ettengagemang
heta frågor har partierna svårt samla medlemmarna till diskussioner,att

lokala, regionala, nationella eller globala. Färreämnena äroavsett om
befolkningen aktiva i politiskt parti och andelenän ärtre procent ettav

minskar, samtidigt medborgarnas politiska intresse ökar. med-Närsom
vill påverka samhällsutvecklingen vänder de i alltborgarna större

utsträckning partierna ryggen.
har väljarnas känsla partianhängarskap och partiidenti-Dessutom av

medfikation minskat drastiskt. utvecklingen sammanfaller all-Den en
tilltro till olika samhällsinstitutioner och med växandeminskadmänt en

partier politiker.misstro ochmot
industrisamhäl-flest medlemmarpolitiska partierna hadeDe närsom

partimed-kulminerade. har andelen medborgarelet Därefter ärsom
År 1960 partierna omkring 1,5 miljonminskat kraftigt. hadelemmar

lika många medlemmar,Trettio år fanns det ungefärmedlemmar. senare
invånare.befolkningen med miljonsamtidigt hade ökat 1,1nästanmen

År kollektivanslutningen.Socialdemokraterna Dettaavskaffade1991
medlemmar. det inteinnebar partiet tappade 800 000 Men ärnästanatt

under 1990-talet.har förlorat medlemmarbara socialdemokraterna som
negativ trend.Samtliga partier kristdemokraterna har haftutom en

Centerpartiet, Moderaterna ochFramförallt det partierär tre -
rekryteringsproblem. Mellanmed 1992Folkpartiet brottas storasom-

medlemmar.förlorade partierna tillsammans drygt 80 000och 1995
ZO-årsperioden har andel befolkningenUnder den densenaste somav

i politiska partier minskat kraftigt. Framför allt harmedlemmar män-är
på sjuminskat. mellan och kvinnordeltagande Ett män pro-gapnens

år år minskat till två procentenheter.centenheter 1976, hade 1994
partier möjligtbör det inom flerasammanhangetI är attnoteras att

blivit vanligaremedlem. har helt enkeltaktiv Det attutan att varavara
politiska demed partiernas arbete, for-sympatisörer arbetar attutan

parti pågår ocksåpartimedlemmar. åtminstonemellt blivit Inom ett en
iblir medlemlokalt medlemskap. innebärdiskussion Detta att manom

riksorganisationen.inte ipartiorganisationen,den lokala men
urvalsundersökningarregelbundetCentralbyrån genomförStatistiska
områden under-levnadsförhållanden. defolketssvenska Ett somavav

i intervjuformUndersökningarnapolitiska genomförssökts är resurser.
år.i åldrarna 16-84med personer
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Diagram 2: Medlemskap i politiska partier bland män och kvinnor.
år.Personer 16-74 1976-1994. Procent.
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1 Uppgifter saknas för år 1977.
Källa: Statistiska Centralbyrån. Politiska och aktiviteter 1978-1994.resurser

undersökningar visar partimedlemmarSCB:s andelen underatt samma
period minskat i alla åldrar. Särskilt har andelen ungdomar minskat. I
åldrarna 16-44 år 4-6 medlemmar i parti,i åldrarna 45-74är procent ett

siffran 12-14är procent.
År cirka1994 640 000 anslutna till politiskt parti.ettvar personer

den befolkningen.Detta 9,4 aktuella fjärdedelEnmotsvarar procent av
partianslutnade de antingen hade något förtroendeupp-attav uppgav

drag eller på deltog aktivt i partiets verksamhet.sättannat
640 partimedlemmarna omkringBland de 000 fanns 365 000 män

10,8 samtliga år kvinnor 7,916-84 och 275 000procent mänav pro-
cent. främst de medelålders och år,Det äldre 45-84är männen, ärsom
överrepresenterade. Bland manliga pensionärer femteär nästan var
ansluten till politiskt parti. sjunkande ålder minskarMed antaletett

åldersgruppen år sjumedlemmar successivt. 16-24 poj-I är procent av
politisktkarna och flickorna medlemmar i parti. Deprocent etttre av

partiernas rekryteringsproblem också illustreraspolitiska kan detav
år, samtidigtfaktum hälften den befolkningen under 45äratt av vuxna

år.tredjedel alla partimedlemmar under 45 fles-knappt Deärsom en av
äldre.ärta44
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partier.politiskainomaktiviteterochMedlemskapDiagram 3:
år. 1992/93. Procent.16-84Personer

årMän, 16-24
år25-44
år45-64
år65-84

år16-24Kvinnor,
år25-44
år45-64
år65-84

mänSamtliga
kvinnorSamtliga

arbetaretacklärda
Faeklärda arbetare

tjänstemänLägre
mellannivåpåTjänstemän
tjänstemänHögre

Jordbrukare 36,3
Ensamföretagare

anställdamedFöretagare

Stockholm
MalmöochGöteborg
städerStörre

mellanbygdenSödra
tätbygdenNorra

glesbygdenNorra

svenskarinfödda
invandrareNaturaliserade

medborgareUtlänska

Samtliga

302520151050
Procent- Förtroendeuppdrag

Övriga medlemmaraktiva
medlemmarPassiva"

1978-1994.aktiviteterochPolitiskaCentralbyrån.StatistiskaKälla: resurser

ihar dendenjordbrukarevidare ärframgår somdiagram 3 att gruppI
Även anställ-medföretagarepartianslutning.gradenhögstasärklass av

anslutningsgrad. Närförhållandevis höghartjänstemänhögreochda en
andelensåförhållandet atttycksspridninggeografiskgäller varadet

iområde Det ärtätbebyggt är.desto ettmindrepartianslutna är mer
finns. 45partimedlemmarandelenden lägstastorstäderna som



SOU 1996:162

Andelen medborgare aktiva i deär politiska partierna årsom 1978var
fem hade år 1994procent halverats.nästan Framför alltmen detär män-

blivit mindre politiskt aktiva. Numeranen som andelenär politiskt akti-
kvinnor likanästan andelenstor politisktva aktivasom män.

Också deltagandet i och andramöten sammankomster i politiska par-
tier har minskat under den ZO-årsperioden.senaste 1976 deltog mellan
nio och tio Århela befolkningenprocent i politiskaav 1994möten. del-

mellan och sjutog Utvecklingen har gåttprocent.sex ochupp ner, men
den långsiktiga trenden det gällernär mötesdeltagande klart min-är
skande, särskilt bland män.

Partierna väl medvetnaär det sjunkande medlemsantalet och denom
minskande aktiviteten bland medlemmarna och arbetar på olika försätt

förändra detta. Samtidigtatt vinnlägger sig partierna utåt fram-attom
stå medlemspartier. Men medlemmarnas möjlighetersom påverkaatt
partiets politik väsentligtär begränsade vad partiernasän stadgarmer

intryck Detta betyder inte partiernager att oemottagligaav. är för
impulser. Det kan till och med så partiledningarnaatt denvara genom
allt stridare opinionsundersökningarströmmen har bättre kun-av en
skap hur medborgarna tycker och tänker de någonsinom än haft tidi-

Men då handlar det i regel partiets väljarkår igare. dess helhet, inteom
enbart de medlemmarna.egna

Det ökade inom politiken och internationaliseringentempot har fått
konsekvenser för partiernas interna beslutsprocesser. Tendensen är att
medlemspartiet, med många och aktiva medlemmar bär parti-som upp

och har inflytande desset politik,över påär försvinna.väg Det bliratt
allt färre medlemmar och de blir allt mindre aktiva. Samtidigt har en
maktförskjutning frånägt partimedlemmar till partiledningar.rum

Det fram iväxer stället kan kanske kallas för väljarpartiet.som Ett
parti med syftar tillett maximera antalet väljare.program att Ettsom
parti där partiledningen har makt, ändå förmårstor medbor-attmen ge

inflytande. Det finns i dag goda möjlighetergarna för partiledning atten
hålla sig informerad väljarnas uppfattningar. Precis medlems-om som
partiet kan väljarpartiet fungera länk mellan medborgaren ochsom en
beslutsfattarna. Men det kräver organisatoriska strukturer förnya en
fortlöpande dialog med medborgarna.

En konsekvens dockär medborgarna,att de behålleräven sittom
inflytande, inte kommer bli delaktiga i samhällsutvecklingen.att Det
finns risk för det utvecklas slags "åskådardemokratiWatt Enen annan
konsekvens grundläggandeär värderingsskillnaderatt finns isom sam-
hället och traditionellt återspeglas i de politiska partiernassom program
får svårare prägla den politiska dialogen.att
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välinformeradeärVäljarna otrognamen

högtValdeltagandet är men.....

Valdeltagandetökadeinfördes 1921allmännadenEfter rösträttenatt
början1970- ochkulminera underoavbrutet förpraktiskt atttaget av

deröstberättigade deltog.tio Ital niodå i runda1980-talet, tre senas-av
86-87deltagandet varitvalen har procent.te

finnsbefolkningsgrupper.i alla DetlikaValdeltagandet är nästan stort
mellan låg-medelklassväljare ocharbetare ochskillnad mellandock en

Skillnaderna mel-brukar ligga femhögutbildadeoch runt procent.som
och gifta bru-mellan ogiftaväljare respektivemedelåldersochlan yngre

tioliggakar procent.runt

Valdeltagandet finnsspriddarelativt jämntstabila ochdet höga,Trots
särskilt lågt valdeltagande:meddet grupper

frånminskat 60valen hari de kommunaladeltagandeInvandrarnas0
år 1994.år 1976 till 40 procentprocent

i samhälletpositionensocialaden lägstaharBland medborgarna som0
låginkomsttagarelågutbildad ochensamstående, ärarbetare,ung, --

utnyttjar sintredjedelartvå rösträtt.endastdet som
ändå tiolåg 1994ökatharbland de arbetslösaValdeltagandet men0

förvärvsarbetande.Valdeltagandet förunderprocentenheter

hanellerhur honockså betydelser för röstar.harväljares könEn
intresserarengagerade,lika politisktoch ungefärKvinnor män är men

rik-intressepolitiska främstKvinnornasfrågor. ärolikasig för typer av
välfärd lokalpo-ochreproduktion,frågor samtrörmottat omsorgsom

ekonomi ochorienteratpolitiska intresselitik. är motMännens mer
befolknings-de flestagår igen iskillnaderinternationell politik. Dessa

medförklarasbrukarpartier. Skillnadernainom de flestaochgrupper
politiskadirektadenarbetsdelningen utanförtillhänvisning arenan.en
kvinnor i högreproduktion ochutsträckning medi högresysslarMän

skillnaderingafinns däremotreproduktion.med Detutsträckning stora
visar dockValunder-sökningarnakvinnor ochhur attmellan män röstar.

medanbland väljarna,överviktpartierna hartvå mände största aven
manliga väljare.kvinnligapartier har flermindresamtliga än

börjat disku-meningsfulla i ochår har det röstaUnder attsenare
acceptabelt beteen-socialtinte varitdetTidigare harpå allvar. ettteras

om;frågaantyder vad detsjälva ordet rösta"röstskolka" attärde att
skyldighet. Dennarättighetinte bara ävenhar utansetts som ensom en

tillvaletsvenskamed det förstai sambandkulmineradediskussion
sådåValdeltagandet blevseptember 1995. över-iEuropaparlamentet

från SCBundersökningEnligt41,6 rös- 47lågtraskande procent. ensom
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tade 33 LO-medlemmarna, 51procent TCO-medlem-av procent av
och 70 SACO-medlemmarna iprocent detta val.marna av

Det finns inga belägg för detta låga valdeltagandeatt teckenär ett
på trend kommer påverka kommande nationellaatt val.en Detny som
går dock inte bortse från valet tillatt Europaparlamentetatt för
många väljare kan ha lett till förändrad på vikten rösta.en attsyn av

avstå frånAtt i 1998 års val kanrösta framståatt legi-nu som en mer
tim möjlighet. Det sociala fråntryck omgivningen tidigare funnitssom
kan ha börjat minska.

Väljarna blir alltmer lättrörliga

Den svenska väljarkåren hörde tidigare till de stabila i västvärl-mest
den. Så det inte längre. Det postindustriellaär samhället har på flera

fört med sig påtagligt ökadsätt rörlighet bland väljarna:en

Partibytena mellan valen har ökat. Under halvan 1950-0 senare av
talet bytte tio väljarna parti mellan valen.procent Under förstaav
halvan 1990-talet siffran 30 procent.av var
Partibytena under valrörelsen har ökat. Under halvan0 senare av
1950-talet bytte fem väljarna parti under valrörelsen.procent av
Under den valrörelsen siffran 14senaste procent.var

ÅrVäljarna bestämmer sitt partival allt valdagen. 19640 närmare
bestämde sig 20 väljarna under valrörelsen och tioprocent av pro-

under den sista veckan före valet.cent Trettio år motsva-senare var
rande siffror 50 respektive 30nästan procent.
Röstsplittringen mellan riksdagsvalet och kommunalvalen har ökat.0

denNär valdagen infördes 1970 röstsplittringengemensamma var
mellan riksdagsval och kommunalval.procent detI valetsex senaste

hade siffran ökat till 21 procent.

Den ökade rörligheten bland väljare sannolikt någontingär kom-som
mit för Bland väljare under åratt 30 detstanna. 40är uppemot procent

byter parti mellan valen, 20 byter parti under valrö-procentsom som
relsen, två tredjedelar bestämmer sitt partival under valrörelsensom
och drygt 25 splittrar sina mellan riksdagsvalprocent ochröstersom
kommunalval. Rörligheten tycks generationsfenomen.ettvara

Den allt rörligheten bland väljarnastörre har rad orsaker.en
Klassröstningen har minskat. Den sociala strukturen betyder mindre

väljarnasför röstning, vilket det lättare mångaförgör väljare bytaatt
parti.

Sambandet mellan väljarnas åsikter i politiska sakfrågor och vilket
parti de på har ökat markantröstar sedan 1950-talet. Förändringen
innebär inte dåtidens väljare röstade sina åsikter.att De alltemot star-
kare sambanden mellan åsikter48 och partival beror på väl-attsnarare
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blivit kunnigare partiernas ståndpunkter i olika frå-jarna har allt om
väljare har åsikter i allt fler frågor.och allt flerattgor

partiidentifikationen, individens känslomässigaSamtidigt har eller
minskat. egenskapbindning till parti, Det normalt för-ärett somen

sig exempel-tidigt i livet, länge. kännaAttvärvas sommen som varar
jämför-socialdemokrat, moderat eller folkpartist kanvis sägas vara

känslan djurgårdare, gaisare eller degerfor-bart med att t.ex.varaav
sare.

på sigSverige har andelen väljare dettaI sättsom uppger vara
parti minskat från två tredjedelar ianhängare politiskt ungefärettav

till mindre på 1990-talet. Samtidigt har1960-talet hälftenslutet änav
minskat från cirka tillstarkt övertygade partianhängare 40andelen

minskning,Samtliga partier har drabbats dennaknappt 25 procent. av
minskning förekommit ii olika hög grad. motsvarande harEnmen

Sverige länderinte alla, länder i de därflera, Västeuropa. är ett avmen
partianhängare varitminskningen andelen störst.av

utbredd blandbetydligt äldreKänslan partianhängarskap är merav
60 år ochväljare. Två tredjedelar väljarnabland överän enyngre av

sig partianhängareväljarna under år uppfattadetredjedel 30 somav
förklaring till förändringenårs val. viktigvid 1994 En är att nya, mer

auktoritetsbundna generationermindrevälutbildade och växer upp.

för minskarVäljarnas förtroende partierna

konti-politiker ökatväljarnas misstro partier ochSamtidigt har mot
instämmer ivalundersökningarna andelen väljarenuerligt. harI som

riksdagen och beslutar mycketpåståendet "de inteisitteratt tarsom
från 46 1968vanligt folk tycker och tänker" ökathänsyn till vad procent

Ökningen något det gällerårtill 70 1994. större närär ännuprocent
intresserade folkspåståendet bara inte"partierna rösteräratt menav

årfrån år 1968 till 68 1994.deras åsikter" 37 procentprocentav -
påståendet "detväljare instämmer iSamtidigt har andelen attsom

försöker tillvaratanågot alltid mina intres-finns åtminstone parti som
årår 1968 till 64 1991.minskat från 85" procentprocentsen

väljarnatill valen harundersökningar i anslutning deI tre senaste
på frå-politikersjälva fått bedöma sitt förtroende för att svaragenom

politiker"för svenskahur förtroende har du"Allmänt sett, stortgan:
väljarna de hademätningar majoritetenVid samtliga atttre avuppgav

politiker. Trenden går iförtroendelitet eller mycket litet förganska
År väljarna miss-kändeökad misstro. 1988 55riktning procentmot av

År och vidår den 63siffran 61 19941991 procentprocent,tro. varvar
misstroende.år kände 68Europaparlamentet 1995valet till procent
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Vad dådet förklarar den ökade misstronär politiker i Sverigemotsom
Inom valforskningen har pekat på tänkbara förklaringar:man sex

Processer utesluter sociala eller demografiska från det0 som grupper
politiska systemet.
Stora ideologiska eller politiska motsättningar mellan styrande och0
styrda, EU-frågan.t.ex.
Politiska skandaler.0
Partiers och andra politiska institutioners bristande förmåga akti-0 att

medborgarna i politiken.vera
Statens bristande förmåga lösa problem och tillfredsställa med-att0
borgarnas behov.
Den alltmer kritiska journalistiken innebär det politiska0 attsom spe-
let ständigt genomskådas".

Om dessa förklaringar riktiga kan de också antydanär vadge en om
behöver för lösa problemen. Bildengöras kompliceras dockattsom av

det pågående samhällsskiftet, ställer rad och värdering-som en normer
på huvudet.ar

Nytt liv i föreningslivet

Industrisamhället nådde, sinanförts, kulmen under 1950- och 1960-som
talen. denMen otyglade optimismen under rekordåren" på 1960-talet
började också leda till motreaktioner. Begreppet "överflödssamhälle"
förlorade sin positiva värdeladdning och fick i stället negativ klang,en
åtminstone i globalt perspektiv.ett

värderingarNya föreningsliveti

Den svenska mentaliteten och det politiska landskapet började förän-
dras under 1960- och 1970-talen. Nya och s.k. postmaterialistis-vänster-
ka värderingar fick fäste bland människor och hos andraunga nyare

på allvar började ifrågasätta grunden för den svenskagrupper som
modellen.

rörelsernaDe ville omdefiniera politiken, formulera ett nyttnya sam-
hällskontrakt och den sociala och ekonomiska utvecklingen.ompröva
Demonstrationer och konfrontationer med polisen vanliga, liksomvar
politiska utbrytningar och allmän förstämning inför det politiska etablis-

Begreppet "den otillfredsställda generationen" karakterise-semanget.
denna kollektiva känsla besvikelse på den politiska, sociala ochrar av

ekonomiska utvecklingen. rörelserDe kanaliserade denna besvi-som
kelse i Sverige liknade dem i andra västländer: student-, antikrigs- och
alternativrörelserna på 1960-talet och antikärnkraftsrörelsen på 1970-
talet.50



SOU 1996:162

ifrågasatte också den traditionella på ochDe nya grupperna synen
strukturen representativa demokratin.för den uppfattadesDenna som
elitorienterad och benägen utesluta och idéer från denatt nya grupper
politiska dagordningen. viktigt inslag organisatoriskaEtt annat var nya

vilkas kännetecken nätverksliknande formellt med-mönster utanvar
lemskap och traditionella mötesregler. flertal folkrörelserEtt nät-nya -

aktionsgrupper, enfrågerörelser kom till under 1970- ochverk, m.m. -
Trdsandan medförde andra folkrörelser, freds- och1980-talen. att som

kvinnorörelsen, också upplevde uppsving.ett
postmaterialistiska värderingarnaoch 1990-talen har deUnder 1980-

blivit viktigare grundundersökningar stärkts och alltenligt många en
miljön, feminis-kollektiva handlande. Frågormänniskorsför rörsom

påuthålligt samhälle har på allvar dykt denrasismen och ett uppmen,
traditionella frågor.politiska dagordningen och konkurrerar med mer

väljer iallt välinformerade medborgare dagkunniga ochAllt mermer
partierpåverka samhällsutvecklingen. Etableraderadmellan sätt atten

kringNätverk och aktionsgrupperfolkrörelser metod.och är ensta-en
nivå bygdens bästaSamverkan på geografisk förka frågor ären annan.

tycker någottredje. konsument fjärde. NärAtt är en manen agera som
effektiv.väljer den metodangeläget ärär tror mestsom manman

befolkningföreningsaktivEn

urvalsundersökningar svenska folkets levnads-regelbundnaI SCB:s av
ingår området medborgerliga aktiviteter.förhållanden bland annat

befolkning.visar på föreningsaktivundersökningar mycketDessa en
Över i minstsig aktivahälften de medborgarna säger enav vuxna vara

förtroendeuppdrag.två miljoner någotförening. dessa harAv nästan
sig heltåtta medborgarna befinner utanföromkringEndast procent av

befolk-nedanstående tabell redovisas hur andelföreningslivet. I stor av
passiva med-förtroendeuppdrag och aktiva ellerharningen ärsomsom

olika organisationstyper.lemmar i
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Tabell Medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och
år.sammanslutningar. Personer 16-84

1992 respektive 1992193 . Procent.

ÖvrigaMedlemmar Passiva Summa Aktivitets;
medförtro- aktiva med- med- med- nivå

endeuppdrag lemmar lemmar lemmar

Någon förening 28,7 23,6 39,9 92,2 56,7

Facklig organisation 6,9 2,2 53,5 62,6 14,5
Politiskt parti" 1,8 0,9 8,1 10,8 25,0
Idrottsförening 6,9 12,7 12,8 32,4 60,5
Friluftsförening" 1,0 1,8 6,1 8,9 31,5
Miljöorganisation 0,2 0,4 7,0 7,6 7,9
Kultur-, musik-, dans-
eller teaterförening 2,8 4,1 5,3 12,2 56,6

hobbyföreningAnnan 1,9 3,5 3,0 8,4 64,3
Motororganisation 0,7 1,5 6,4 8,6 25,6
Förening för boende 3,5 2,4 19,7 25,6 23,0

,Föräldraförening 1,5 1,2 4,9 7,5 36,0

Handikapp- eller
patientförening" 0,5 0,6 3,0 4,1 26,8
Invandrarorganisation 0,2 0,3 0,6 1,1 45,5
Kvinnoorganisation 0,5 0,4 0,7 1,6 56,3
Pensionärsorganisation" 1,0 1,8 5,9 8,7 32,2
Aktieägarförening 0,3 0,5 3,4 4,1 19,5

föreningGrupp eller
inom svenskakyrkan 0,8 1,1 1,4 3,2 59,4
Frireligiöst samfund 1,5 1,5 0,9 3,8 78,9

religiöstAnnat samfund 0,3 0,2 0,5 1,0 50,0
Humanitär hjälporganisation 0,6 1,4 6,5 8,5 23,5
Nykterhetsorganisation 0,3 0,3 1,1 1,7 35,3

Frivillig försvarsorganisation 1,0 1,4 1,6 3,9 61,5
Fredsorganisation 0,1 0,2 1,0 1,3 23,1
Lokal aktionsgrupp" 0,5 0,3 0,5 1,3 61
Grupp för internationell fråga 0,3 0,3 2,0 2,6 23,1
Ordenssällskap 1,2 1,0 0,9 3,1 71,0
Konsumentkooperativ" 0,2 0,9 30,0 31,1 3,5

kooperativ,Annat
samfällighet 1,2 0,8 5,3 7,3 27,4annan

Annan förening 3,2 2,5 7,0 12,7 44,9
Aktivitetsnivåz andelenaktiva i förhållande till medlemsantaleti viss förening.en

52 Källa: Statistiska centralbyrån. Politiska och aktiviteter 1978-1994.resurser
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tilluppgår sammanlagtföreningarnai de olikamedlemskapAntalet
genomsnittiindivider ärbetydermiljoner. Det19,3drygt att vuxna

dominerarmedlemskapenBlandföreningar.2,9imedlemmar närmare
idrottsföreningar,organisationer,fackligaorganisationstyper;fyra stora

står förtillsammansboendeföreningarochkonsumentkooperation som
medlemskap.samtligahälftenöver av

ochaktivitetskapmiljoner5,9finns totaltmedlemskapenBland
iaktivaMångaförtroendeuppdrag. ärmiljoner2,8närmare personer

tilluppskattas 1,4förtroendeuppdrag harantaletföreningar ochflera
förtroendeuppdrag.harsompersonper

befolk-olikamellanvarierarföreningsmedlemskapOmfattningen av
socioekono-familjesituation,och ålder,på könberoendeningsgrupper

bor.landsdelvilkennationalitet och iutbildningsnivå,misk mangrupp,
kvinnorflerdetsmå. änrelativt Däremot mänärKönsskillnaderna är

famil-införtroendeuppdrag. Om vägeroch har ävenaktivaär mansom
samboendesärskilt bland mänsig detvisar detjesituationen äratt som

många.förtroendeuppdragoch antalethögföreningsaktiviteten är
föreningsaktivaÖver samboende ändockhuvud är ensam-taget mer

barnlösa.ochungdomarEnda undantagetstående. är yngre
bland tjänstemänvanligaregenerelltaktivitetMedlemskap och är sett

lågutbildade.blandhögutbildadeblandocharbetare änblandän
andelen före-möjligensmå;regionerolika ärmellanSkillnaderna är

invandrareOckså blandStockholmsområdet.inågot lägreningsaktiva
deltar 42invandrarnanaturaliseradedelägre;föreningsaktivitetenär av

medborgarnautländska ärbland deochföreningsarbeteaktivt iprocent
aktiva.35 procent
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Tabell 2: Medlemskap och aktivitet inom det svenska föreningslivet.
1992. Procent.

Medlem Genomsnitt- Aktiv Förtroende-
någon-i ligt antal någoni uppdrag i

förening medlemskap förening någonförening

Samtliga 92,2 2,9 51,0 28,7

16-24år 86,6 1,9 57,6 22,4
25-34är 95,4 2,8 51,7 26,5
35-44år 96,2 3,5 56,8 37,9
45-54år 96,9 3,5 55,5 37,3
55-64är 94,1 3,2 48,2 30,5
65-74år 88,7 2,8 41,3 23,2
75-84år 77,9 2,0 32,4 10,5

Samtliga män 93,4 3,0 56,1 34,1
Samtliga kvinnor 91,0 2,8 46,0 23,3

Stockholm 90,2 2,9 45,4 24,2
Göteborg och Malmö 91,5 2,8 49,7 27,6
Större städer 92,6 2,9 53,4 28,8
Södra mellanbygden 92,8 2,9 52,8 32,1
Norra tätbygden 93,8 3,1 51,8 31,4
Norra glesbygden 94,2 2,9 50,5 30,2

facklärda arbetare 91,1 2,4 40,2 19,3
Facklärdaarbetare 93,5 2,6 42,6 23,8
Lägre tjänstemän 93,6 3,0 52,6 32,1
Tjänstemän på mellannivä 96,4 3,7 61,5 39,9
Högre tjänstemän 96,4 4,3 67,2 45,3
Jordbrukare 88,4 2,6 48,8 23,9
Ensamföretagare 91 2,6 40,2 24,5
Företagare med anställd 90,5 2,9 58,4 35,7
Studerande 83,8 2,0 58,9 21,4

Förgymnasial utbildning 85,4 2,2 41,5 19,4
Gymnasial utbildning 94,8 2,9 50,9 28,8
Eftergymnasial utbildning 96,3 3,9 63,7 40,6

Infödda svenskar 92,9 3,0 52,4 29,9
Naturaliserade invandrare 89,6 2,4 41,8 22,0
Utländska medborgare 83,4 1,9 35,1 16,8
Källa: Statistiskacentralbyrån. Politiska och aktiviteter 1978-1994.resurser
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omkring två miljo-beräknats tilli Sverige harförtroendevaldaAntalet
miljoner.uppgår till 2,8 Deförtroendeuppdragoch antalet närmarener,
månad medsju timmari genomsnittförtroendevalda arbetar nästan per

oavlönat arbetevolymeni särklassarbete.oavlönat Den största av
förtroendevalda470 000idrottsföreningarna. Deinombedrivs närmare

föreningarmånad. Andratimmargenomsitt 13iarbetar än sompermer
fri-förtroendevaldaoavlönat arbeterelativt höga insatser ärhar avav

samfund.och frireligiösaluftsföreningar
befolkningenockså hälftenundersökning visarSCB:s nästanatt av

flerahar hållit ellerTvå tredjedelar dessatalat införhar ettmöte.ett av
Omkring 45diskussionsinlägg.har gjortanföranden, övriga procent av

ansvarignågon förkontakt medockså tagitbefolkningen hade att
fackligkontakt meddennade flesta fallenbeslut. Ipåverka togsett en

tagit kontakterochpå föreningsmötenuttalat sigföreträdare. De som
harbefolkningsgruppertillhör oftapåverka beslutför att ensomsamma

föreningsaktivitet.hög

för sigStort intresse att engagera

intresset förundersökt hurCentralbyrån har är attStatistiska stortäven
intres-befolkningenföreningslivet. Totalt 11sig iaktivera är procent av

bliföreningslivet ellersig ibörja aktivera ännuserade attatt meravav
vilketomkring 730 000andel motsvararaktiva. Denna utgör personer,

alltså fin-bordeaktiva i dag. Härantaldetungefär 20 ärprocent somav
föreningslivet.potential det svenskaförrejälnas en

inom för-börja arbetaintresseuttrycker störst attDe avgrupper som
kaninvandrare. Dettaungdomar ochhandeningslivet i förstaär vara

viktigtföreningslivet ochåterväxt inomframtidapå ettgoda tecken en
mångfald. SCB:smed etnisksamhälleintegrationen itillbidrag ett

aktiverar sigde intepå frågan varförinteundersökning omger svar
tänkbardet. för-Enintresseradesigde göraattsägertrots att avvara

traditionella organisa-föreningslivetetableradedetklaring kan attvara
invandra-ochungdomarinte attraherararbetsformertionsstruktur och

re.
hand påiföreningslivet siktar förstainombörja arbetavillDe som

öorganisationer ochmiljockså förintressetidrottsrörelsen. Men är stort
humanitära hjälpor-förteaterföreningarmusik-, ochdans-kultur-, samt

ganisationer.
föreningslivet harochkommunernasamarbete mellanförformEn ny

globalt miljö-form21-arbetet,så kallade Agendai detutvecklats en av
de enskildahosplanet ochpå det lokalatyngdpunktmedsamarbete

siglokaltallt ungdomarframför engageratmedborgarna. Det är som
återvinnamiljön,rad åtgärder förinitiativ tilltagit värnaoch atten

harUngdomsnätverket q2000energiförbrukningen.minskaochsopor
verksamheten.nationell pådrivare för 55fungerat som en
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Föreningslivet förändrar sig

Våren 1996 genomförde Demokratiutvecklingskommittén hearingen
med sammanlagt 53 svenska organisationer. frågorDe diskuteradessom

hur organisationerna arbetar med förändra sitt arbetssätt, vilkaattvar
hinder de upplever och vilka deras visioner samhälleär medettom
goda förutsättningar för delaktighet. hearingenI deltog gruppvis tradi-
tionella folkrörelser, organisationer arbetar med samhällsfrågor, desom
politiska partierna liksom kvinno- och ungdomsförbunden, alternativor-
ganisationer och informella nätverk, organisationer arbetar medsom
sociala frågor ungdomsorganisationer.samt

Många de deltagande föreningarna och organisationerna bekräfta-av
de medlemsantalet sviktar. Framför alltatt har de traditionella folkrö-
relserna och då särskilt de idéburna organisationerna svårigheter att
rekrytera ungdomar. Det traditionella föreningslivet med sammanträ-
den, formaliserat beslutsfattandemöten, och ansvarstagande helaförett
verksamheten uppfattas många betungande. finnsDet visserli-av som

många vill hålla på med de aktiviteter erbjuds inomgen unga som som
förening det har blivit allt svårare få dem vilja hel-atten attmen ta ett

hetsansvar för föreningen aktiva i styrelser och kommit-attgenom vara
Mångatéer. de traditionella organisationerna arbetar därför medav

olika utvecklingsprojekt och modeller för förändra verksamhetsfor-att
merna.

bildEn föreningslivet många nätverk ochär attannan av nya grupper,
sammanslutningar skapas. Deras struktur inte så ochfast de arbetarär
inte enligt de traditionella formerna. Detta de har svårt fågör att att
ekonomiskt stöd för sin verksamhet och de har svårare det tradi-änatt
tionella föreningslivet få tillgång till offentligt stöd i form subven-att av
tionerade lokaler, utrustning, bidrag Dessa har ofta ettm.m. grupper
mycket och brett och många ungdomarstort dras till dennaengagemang
lösligare samverkan. Ofta arbetar dessatyp med enstaka frå-av grupper

Ibland sprider sig detta till vidare områden, iblandgor. engagemang
inte.

Ett problem många föreningar tillgången till ända-ärtar attsom upp
målsenliga lokaler dålig. Ett problemär pekar på hur deannat ärman
offentliga bidragssystemen fungerar. För det första antalet instanserär

administrerar och beslutar bidrag och därmed möjlig-stortsom ärom
heterna svåra överblicka; alltför mycket tid går hittaatt i jak-rättatt

på bidrag. detFör andra bidragsreglernaten är utformade så deatt
tvingar föreningarna ha bestämd organisationsstrukturatt för atten
komma i åtnjutande bidragen.av
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samverkar med kommunernaFöreningslivet

utsträckning överlâtitunder år i alltharKommunerna störresenare
fritidsområdet och barnom-föreningslivet särskilt inomverksamhet till

medborgaremedborgarna;varitharSyftet attatt engagerasorgen.
skjut-flestaoch Deskall kunna ta attgemensamt spara pengar.ansvar

slalombackar drevsfotbollsplaner ochtennishallar,golfbanor,banor,
fritidshem drevs 1993enskilda dag- och1500föreningar. Av1990 av

föräldrakooperativ.två tredjedelar iomkring form av
uppdragsförhållande där före-regelrättFöreningsentreprenad är ett

finns betydan-åt kommunen. Oftastarbeteenligt avtal utförningen ett
föreningens med-arbete utförsfrivilligt oavlönatde inslag avsomav

på tillgodose före-i handgår dock inte förstaUppdragetlemmar. ut att
bedrivs. Enden verksamhetbehovningsmedlemmarnas somavegna

servicepå entreprenad förutsättssimhalldriver ävenförening geensom
allmänheten.daghem ochföreningar, skolor,till andra

drivs ide-verksamhetdefinieras enskildFöreningsdrift som av ensom
räkningi huvudsak förförenings medlemmarekonomiskellerell egen

förenings-Vidsubventioner.kommunala bidrag ellermed stödoftast av
eller noll-subventionerad hyrastödetviktigaste kommunaladetdrift är

förmån-aktivitetsbidrag,stödformerlokalupplåtelse. Andravid ärtaxa
borgensutfästelser.lån ochliga

landsbygdenfram påfolkrörelseEn växerny

den så kal-decennietdetvuxit snabbt underrörelse ärEn senastesom
på lands-består mängd lokalabygderörelsen. Denlade grupperav en

beroende på tillkomst, syfteolikamycketbygden. Dessa utgrupper ser
organi-regional eller centralfinns ingenförutsättningar. Detoch lokala

Folkrörelserådet Helainomförekommerviss samverkansation, men
utvecklingsgrup-omkring lokalafinns i dag 3500Sverige ska leva. Det

per.
kommunalafinna i denstårdenna rörelse främstGrogrunden för att

maktcen-ledde tillKommunsammanläggningarnautvecklingen. att nya
allt längrekom fattasoch beslutencentralorternauppstod i attatttrum

minskade lands-Samtidigtbodde utanförfrån debort tätorterna.som
År befolkning-bodde 16drastiskt. 1990bygdsbefolkningen procent av

kommersiellunderlaget förDärigenom minskadelandsbygden.påen
nödvändighe-ekonomiskaträngdakommunerna,service. sedanNär av

lands-riskeradetjänsterservice ochnedskärningartvingades tillter, av
särskilt hårt.drabbasbygden att

utvecklingen ochvändaviljan attDrivkraften för är attengagemanget
det"bygdens bästa. Inivå,lokal arbeta förpå myckettillsammans, en

partipolitiska intresse-stå debygdens bästa"lokala arbetet överanses
mittenbygderörelsen. Ihållits undan inom 57Partipolitiken har därförna.
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1980-talet inrättades den statliga Glesbygdsdelegationen och samti-av
digt startade på Europarådets initiativ landsbygdskampanj.en
Därigenom fick rörelsen fart och antalet lokala utvecklingsgrup-extra

började öka snabbt.per
Gruppernas arbete utgår oftast från eller viktiga lokala frå-etten par

vanligasteDe syftena skapa trivselär och främjaatt den lokalagor. att
kulturen. Det åstadkommit återkommandeär t.ex.som grupperna
kulturaktiviteter, byn fått samlingslokal,att eller förbättradvägen en
service i någon form.

De lokala utvecklingsgruppernas arbete handlade till början myck-en
ställa krav på kommunerna.et att Med tiden har det ochom mer mer

gått till samarbete med kommunenöver eller till saken i hän-att ta egna
der. Arbetet har bland lett till arbetstillfällenannat skapats,att attnya

bostäder byggts och servicefunktioner bevarats ellerattnya startats.
Förhållandet mellan de lokala utvecklingsgrupperna och kommuner-

både möjligheter och problem. deI lokala utvecklingsgrup-na rymmer
upplever kommunerna bromsklossarömsom ochperna man som

stöttepelareömsom för den lokala utvecklingen. Ett 70-tal kom-som
har ingått i projektet Byapolitik handlar hittamuner attsom om nya

former dialogerför och organisatoriska få till ståndsamt attnya grepp
lokalt arbete med den fysiska planeringen.ett Hindren förnyatmot ett

arbetssätt uppfattas inte främst ligga i lagar och regler, iutan mer
förhållningssätt och gammal organisation. handlarDet till delstor om

utveckla de kommunanställdas förmågaatt lyhörda och tillhan-att vara
dahålla medborgarna relevant information och kvalificerade beslutsun-
derlag, backa särskilt desamt att problemlösan-upp svaga gruppernas
de.

Enligt uppgifter från kulturgeografen Ulla Herlitz, studerat byg-som
derörelsen, består varje utvecklingsgrupp i genomsnitt 20 aktivaav per-

Eftersom det totalt finns cirka 3500 utvecklingsgrupper har honsoner.
beräknat antalet aktiva till 70 000 inärmare hela landet. Ipersoner
genomsnitt lägger varje aktiv uppskattningsvisär 65person som ner
timmars arbete år. Könsfördelningen ganska jämn,är andelenper men
ungdomar liten. Många gånger drivsär verksamheten framåt ellerav en

eldsjälar. De lokala utvecklingsgruppernaett ofta organiseradeärpar
ideella eller ekonomiska föreningar bedriver verksamheten isom men

obyråkratiska former.

Kooperation formeriväxer nya

En form medborgerliga initiativ med syfte skapa delaktig-attannan av
het och påverka samhällsutvecklingenäven kooperationen. koo-är En
perativ förening friståendeär sammanslutning fri-en av personer som
villigt samverkar för tillgodose sina ekonomiska,att gemensamma
sociala och kulturella behov och58 önskemål och demo-samägtettgenom
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föreningarna i Sverige i regelkratiskt kooperativaföretag. De ärstyrt
ekonomiska föreningar.organiserade som

redan i jordbruks-kooperativa verksamheter fannsOlika former av
kooperativaMed industrisamhället lång radsamhället. växte en nya

verksamheter drivs i dagverksamheter fram. del dessaEn storaavav
kommunaliserats.medan andra harorganisationer och företag,

postindustriella samhället har det brukar kallas nykoo-Med det som
tagit sig rad olika och uttryck.vuxit har formerfram. Dennaperation en

konsumentbaseradefinns brukarkooperation i företag,formDet av per-
arbetskooperativ och producentkoo-sonalkooperation i form ävenav

perativa företag.
År följande omfattning: 800nykooperationen för-1990 hade ungefär

vård-60 skolkooperativ och ochäldrakooperativa daghem, 40 omsorgs-
med sammanlagtkooperativ. Samtidigt fanns personalägda företag

klassiska bostadskooperationenomkring anställda. den25 000 Inom
femårsperioden50-tal kooperativa daghem. Underfanns dessutom ett

omkring ekonomiska föreningarstartades årligen 3001990-95 av annan
historiskt hög siffra.bostadsrättsföreningar. Det ärän setttyp en

både inom och inom tradi-nykooperationendag utvecklasI nya mer
potential framtida nykooperation brukarområden. förtionella Som

sjukvård ochhälso- ochinköpsföreningar konsumenter,förnämnas
sysselsättningkommunikation, ochutbildning,skola ochäldreomsorg,

välfärdstjänster.
möjligheteri betänkandetStorstadskommittén redovisar Kooperativa

påsammanställning exempel1996:54storstadsområden SOUi aven
frånerfarenheter dessa.i storstäderna ochkooperativa verksamheter

bostadsområ-tillpå olika knutnakooperativ undersöktsDe sättärsom
Kooperativa institu-gjortsSammanställningen hareller boendet.det av

tet.
framgår detredovisas i betänkandeterfarenheterBland de ärattsom

bostadsrättsföreningen stödjerbostadsföretag ellerviktigt berördaatt
ändamåls-sitt område och det finnskooperativa verksamheterna ide att

mellan förvaltarebedriva verksamheten Samarbetetenliga lokaler att
social kontroll,till minskad omflyttning,kooperativ lederoch större

fri-och bättre ekonomi.skadegörelse, Deminskad större engagemang
"bygemenskap",i kooperativa arbetet skaparvilliga insatserna det mot-

deltar. övergri-isolering stärker självkänslan hos de Enverkar och som
koope-viktigt sprida kunskaper dendetpande slutsats ärär attatt om

bli möjlig lösningkooperation skall förrativa förföretagsformen att en
fler.
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Medborgarna är politiskt intresserade och engagerade

Vid sidan i de allmänna valen, och medlem och aktivröstaatt attav vara
i politiska partier och övrigt föreningsliv, finns flera andra former av
medborgerlig aktivitet till påverkasyftar samhälls-utvecklingen.attsom
Statistiska Centralbyrån har undersökt aktiviteter personligaatt tasom
kontakter med politiker tjänstemän,och skriva insändare och artiklar i
tidningar, underteckna demonstrera och politiska dis-upprop, genom
kussioner söka andra sina åsikter.övertyga om

hälften den befolkningen har någon gångDrygt av vuxna

försökt någonting åt brist felaktighetupplevd eller i singöra0 en egen
kommun direktkontakt någonmed kommunal tjänste-att tagenom

eller förtroendeman och/ellerman

tagit någonkontakt med i ansvarig ställning i någon förening0 person
för försöka påverka beslut i fråga.att ett en

vanligare kvinnor sådanaDet för för kontakter. Deär män än att ta
skillnader kan relateras till utbildningsnivå och socioekonomisksom

betydande. Infödda svenskar har också tagit sådana kontakterärgrupp
naturaliseradeoftare svenskar och, allt,framför oftare utländskaän än

medborgare.
tiondeDrygt har skrivit minst insändare ellervar vuxen person en

artikel i tidning eller tidskrift. Nio har skrivit lokala bris-procenten om
felaktigheter inomoch kommunen, har skrivitfyra-femter procent om

allmänna politiska frågor. Två-tre således skrivitharprocentmera om
båda delarna. Mellan och två befolkningen skrivitharprocenten av
många gånger.

Närmare 38 den befolkningen har någon gångprocent av vuxna
undertecknat något behandlat lokala frågor. Omkring 21somupprop

någon gånghar undertecknat gällde all-procent ett upprop som mer
frågor. Totalt det befolkningen sig ha43männa är sägerprocent av som

undertecknat något huvudöver taget.upprop
det gäller agerande i politiska diskussioner så deNär har svaratsom

på undersökning fåttSCB:s vilket följande alternativfyraange av som
in bäst på dem själva de med i sällskap där samtaletstämmer är ettom

kommer in på politiska frågor.
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själv göra är med ibrukar du du ettDiagram 4: Hur om
frågorpåsällskap, där politiskainsamtalet kommer

ibland,händerDet men
så ofta, jag sägerinte att

förJag brukar det mestasjälv tyckervad jag
diskussionenmed ivara31%

åsiktminoch säga
44%

lyssnaJag brukar nog
aldriglägger migmen

diskussioneni bryJag brukar inte
18% mig lyssnaattom

7%

aktiviteter 1978-1994.Politiska ochcentralbyrån.StatistiskaKälla: resurser

diskussioneri politiskagäller deltaåldrarna det äraktivasteDe när att
Även relativtvisa16-24 år, brukarår. deintervallet 25-44de i yngsta,

pensionärernadiskussioner.delta i politiska Detintresse ärstort att som
Bland dediskussioner.med i politiskaminst intresseradeär att varaav

äldreskillnad mellan könen. Menmärks ingenyngsta grupper man
Äldre intres-relativa skillnaden.ökar denjämför, desto män är mermer

kvinnor.politik äldreserade änav
Bland de högreockså här.socioekonomiska skillnaderna ärDe stora

diskussioner. Blanddelta i politiska63brukartjänstemännen procent
Skillnadernasifframotsvarande 31arbetare ärfacklärda procent.är
storstadsområ-allt iframförolika regioner. Detockså mellan ärstora

diskussionslysten.dena är mestsom man
intressettiden visar förutvecklingenstudie attEn över att varaav

särskiltökat markant,sin åsikt hardiskussioner ochpolitiskamed i säga
kvinnor.bland

gång del-minstbefolkningen hardenUngefär 22 procent envuxnaav
kvin-flerdetBland pensionärernademonstration. män änärtagit i en

detmedelåldersochBland de tvärtom.ärdemonstrerat. yngresomnor
mellan könen.inga skillnaderbefolkningen finnshelaförSammantaget

storstadsregionernainågot änhar demonstreratAndelen störreärsom
till utbild-relateradeskillnaderfinnsdelar landet. Deti övriga storaav

ställning.socioekonomisk 61ningsnivå och
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Ett nalkas frågornasätt studera den politiskaannat att är passiviteten.att
Det blir slags mått de positiva måttett omvänt redovisatsmot som ovan.
Uppgifterna den befolkningen, 16-84 år. Undersökningenavser vuxna
visar miljoner aldrig själva deltagit i någon slags politiskatt tre aktivitet.
Däremot det få medborgareär varken tagit kontaktytterst medsom
någon beslutsfattare, skrivit insändare, undertecknat demon-upprop,

lyssnat folk diskuterar politik ellerstrerat, när röstat.

fårMedborgarna värderingarnya

Normer och värderingar i samhället ändras hela tiden. påverkasDe av
och de påverkar den ekonomiska och sociala utvecklingen. En del värde-
ringar ändras snabbt, andra mycket långsamt. Under perioder då samhäl-
let byter karaktär blir förändringarna Industrisamhället har andrastörre.
värderingar vad jordbrukssamhället hade.än postindustriellaDet sam-
hällets värderingar andra industrisamhällets Industrisamhälletsär än vär-
deringar brukar kallas materialistiska och det postindustriella samhällets
värderingar postmaterialistiska.

Religionssociologen Thorleif Pettersson pekar i boken Bakom dubbla lås
på några typiska materialistiska och postmaterialistiska värderingar.
Sammanställningen bygger på europeiska studier gjorda samhällsveta-av

Ronald Inglehart.ren

Typiska materialistiska värderingar:

bekämpa inflationen.Att0
prioriteraAtt ekonomisk tillväxt.0
prioriteraAtt stabil ekonomi.0

Att lag och ordning.värna0 om
bekämpaAtt brottslighet.0
ha starkAtt försvarsmakt.0 en

Typiska postmaterialistiska värderingar:

Vackra städer och skön natur.0
Mänskliga tankar och idéer viktigare än0 pengar.

yttrandefrihet.Att värna0
Ett personligt och mänskligt samhälle.0 mer

människorna fårAtt till i arbetsliv och bostadsområ-sägaatt0 mer om
den.

människornaAtt får till i den politiskasägaatt0 mera om processen.
Sekulariserad livsåskådning.0
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På det politiska området har den vänster-högerskala etableradessom
industrisamhället fåttuppstod konkurrens. dag det svårt pla-Inär är att

politiskt parti eller enskild medborgare på sådan skalaett encera en
samtidigt också tillhänsyn andra dimensioner. Varken parti-utan att ta

enskildes åsiktspaket låter på såeller den sin inordnas förenkladets en
skala.

på ifrågasatte Statsvetenskapliga forskare inteRedan 1970-talet om
påvänster-högerskalan kompletteras med ytterligareväg att envar

beskrivasdimension; centrum-periferi. dag kan det politiska fältetI som
centrum-periferi fåttmångdimensionell vänster-höger och hararena;en

manligt-kvinnligt, formellt-infor-nationellt-internationellt,sällskap av
samverkan-konfrontation, gemensamt-individuellt, solidaritet-mellt,

påverka-byta, specialisering-generalisering,egoism, hierarki-nätverk,
särintresse-allmänintresse rad andra dimensioner.och en

unikt påindivid sig på honom eller henneVarje placerar för sättett
Mycket talar allt fler får allt svårare hittadenna för att ettattarena.

sittåsikter delar föredrarparti Man egetmerparten per-vars man av.
sonliga åsiktspaket partiernas standardpaket.före

i brytningstid naturligtattitydundersökningar genomförtsDe ärsom en
ientydiga. Skiftande resultat framkommer till exempelinte rappor-nog

Generationsutredningen,till ungdomsdelegationen ochochBarn-ten
1994:73,värderingar SOU och i de studierUngdomars välfärd och som

undersökningar visarredovisats Institutet framtidsstudier. Fleraförav
generationen på områden andraockså den uppväxande flera har vär-att

vad viktigaderingar den äldre. Därmed kommer känslan för ärän som
förändras. Följande områden harlivs- och samhällsvärden fyraatt

värderingarsådana där generellt har andrapekats änsettut som yngre
äldre:

öppenhet omvärlden.Större för0
inte normalt".tolerans detStörre ärmot0 som

politiskt intresse.Större0
Mindre hierarkier.acceptans0 av

in värderingar kommer känne-försöka fånga vilkaEtt attsätt att som
på vilka värderingarsamhälle redateckna morgondagens är att ta ung-

iindivids värderingar grundläggs i regel tidigthar i dag. Varjedomarna
Framtidsstudier under flera år undersökt värde-livet. Institutet harför

hälft ochungdomar födda under 1970-talets förstaringarna hos ärsom
årskurs.gått i gymnasiets sistasom

öppenhet omvärl-Också undersökningar visar på fördessa störreen
själv-liberalisering, betoningden, tolerans och stöd förstörre samt av

sekularisering. Normativa begreppindividuell frihet ochbestämmande,
produktivitet har fått konkurrensfrihet, jämlikhet, broderskap ochsom

i jämlikhet.Jämställdhet mellan könen stället för Integritet 63somav nya:
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innebär få sig själv, bemöta andra och själv bemötas medatt vara
respekt. Icke-hierarkisk uppbyggnad möjlighet till självorgani-som ger
sation, bilda och upplösa Chefskap vinns tillfälletföratt grupper, som
och ledarskap i stället för Chefskap. i ställetKreativitet för produktivitet.

uthålligt samhälle inte bara ekologisktEtt perspektiv ocksåett utanur
ekonomiskt, politiskt och socialt.

för politik visar sig bådeIntresset hos och hosmänstortvara unga
kvinnor. Men det få tycker politikens vänster-höger-är attunga som
fångarskala de viktigaste problemen.upp gemensamma

politiska debatten dominerasDen fortfarande frågor materiellav om
levnadsstandard, tillväxt och fördelning, sysselsättning och andra frågor

arbetets och ekonomins organisering. frågor kommerDessarör attsom
viktiga också i framtiden, allt talar för de kommer fåatt attvara men
konkurrensökad andra frågor. Bland de frågor ungdomar prio-av som

riterar högst sådana har med den hälsan och deär göraattsom egna
gamlas och familjens välfärd. kvinnorDet framför allt priorite-är som

jämställdhet och jämlikhet incitamentframför löner till högrerar som
produktivitet.

omvårdnad levande landsbygd och vackrareBättre naturen,av en
bostadsmiljöer andra frågor ungdomarna prioriterar högt. Enär som

högprioriterad fråga utbildning.ärannan
värderingar förenliga denFlera hos ungdomarna med äldreär gene-

värderingar. Prioritering socialarationens hälsa, familj och relationerav
innebär ingen uppenbar brytning med äldre värderingar. i påMen synen
folkrörelsernas roll i organisationen privatliv och arbetsmarknadav
finns betydande värderingsklyfta. Ungdomarna känner ingen starka-en

lojalitet organisationer institutionermed de och byggt väl-re som upp
färden och tryggheten och i dag och administrerar delarstyr storasom

arbetsmarknads- kulturpolitik.svensk ochav
finnsBland ungdomarna viktig könsskillnad. alltDet framförären

står vid industrisamhällets värderingar.fast Demänunga som unga
kvinnorna benägna till sig postmaterialistiska värderingar.är att tamer

Informationsutbudet blirväxer och massmedierna maktfaktoren

det postindustriella samhället finns mycket informationsut-I stortett
bud. viktigaste kanalerna information och diskussionDe för är mass-
medierna. många dagstidningar har lagts ned har dagspressenTrots att
behållit upplaga. Dagstidningsläsandet också högt i inter-hög ären en

jämförelse.nationell
morgontidningen genomsnittligsju svenskar tio läserUngefär enav

morgontid-dag. lika vanligt för kvinnor för läsaDet är män attsom
ålder utbildning.ningen. finns skillnader det gäller ochDäremot Denär

morgontidningar-äldre och de högutbildade läser oftareär ärsomsom
respektive de har utbildning.de lägreän är64 na som yngre som en
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särskiltbörjan,något sedan 1980-taletsminskatharTidningsläsandet
Överlag läsandet ganskadockblandmänniskor och ärbland män.yngre

stabilt.
byggdes lokal-förändring. På 1970-taletgenomgåttharRadion storen

Påpå rad 1990-närradionstartadesPå 1980-taletradion orter.ut. en
Åttairadiostationer nåttkommersiellaantalhar ut etern.talet stortett

lyssnar litegenomsnittlig dag.radio Mänpåsvenskar lyssnartio enav
radio-andra. Andelenlite mindrehögutbildadekvinnor och änänmer

åren.15successivt under deökatharlyssnare senaste
satellit-TVochkommersiell kanaltillkomstenharTV enavgenom

intedockinnebärförändring. utbudetAttgenomgått attär stortstoren
totalt domine-kanalerökat.helhet har DetTV-tittandet är tre somsom

tio svenskargenomsnittlig dag tittar fyraTV-tittande. Ensvenskt avrar
Public service-tio på TV4.ochmånga på TV2 femlikapå Kanal av

kommersiellatittare.bland äldre Deräckviddkanalerna har störst
högutbil-intedeoch förattraktiva för ärkanalerna är mest somyngre

dade.
koppling.partipolitisk Ialltid haftdagspressen harsvenskaDen en

signaturborgerligtvå tredjedelari dag tillhar dagspressendraggrova
medan återsto-socialdemokratisk signaturfjärdedelknapptilloch en

partianknytningen hartraditionellaopolitisk. Denbetecknasden som
partipolitiskt vinkladNyhetsrapportering intei betydelse.minskat är

stånd-också ledarsidornaobjektivitet. Ofta intareftersträvar egnautan
parti.medideologiskpå grundvallåt ettpunkter, samsynavvara

kolumnister.debattsidor ochmedbreddatsharOpinionsmaterialet
på fleratill läsekretssig i dagvänder röstarDagstidningarna somen

information föroberoendevill del attläsarepartier,olika ta avsom
uppfattning.bilda sig en egen

medlemstid-utbudmycketfinnsdagspressensidanVid stortett avav
tidningardessaintressen. Fleraspeciellafacktidningar förningar och av

samhällsfrågor.påolika aspekterbehandlar
allt-omdiskuterad.demokratin Denbetydelse förMassmediernas är

givit mediernajournalistiken harsjälvständigaoch tyng-kritiska enmer
tillbidragitLokalradion hardebatten. störrepolitiskai denrollre

drivs föreningarNärradionfrågorna.lokalpolitiskadeintresse för av
antalet lyssnareungdomar,betydelse för ärsäkerligen haftoch har men

startades ioch TV-kanalernakommersiella radio-litet.relativt De som
underhållningsprofil och harhandi1990-talet har förstabörjan enav

utvecklingen.demokratiskadenbetydelse förnågoninte haftdärmed
jour-enskildaredaktioners ochhandlathar främstDiskussionen om
leda-dagordningen ochpolitiska avsättadenmakt attnalisters sättaatt

urval nyhe-ochtidningarnas TV:sopinionstryck. De stora avgenomre
debatterpolitiskautsträckning vilkaipåverkardebattinläggoch storter

isnabbenkäter aktu-kvällspressenföras. När görkommer att egnasom
journalisternapolitikerna efter. Närkommer 65frågeställningarella

16-14173
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beskriver politiska debatter och strider idrottsmetaforermed förstärks
bilden politiken för eliternas kamp där medborgarnaav som en arena
bänkat sig på åskådarläktarna. Mediernas avslöjanden olika ledaresav
brister, misstag eller mygel har framtvingat avgångar hur väl-oavsett
grundade påståendena har varit.

Samtidigt hävdas ibland i debatten särskilt harTV negativatt rollen
demokratin.för Bevakningen politiska händelser uppfattas dåav som

fragmentarisk och ytlig samtidigt TV-mediet i sig minska detsom anses
sociala kapitalet, eftersom det får medborgarna sitta hemma i ställetatt
för umgås i olika former föreningslivatt och andra socialaav gemen-
skaper.

Alltmer den samhällsinformation finns tillgänglig viagörsav som nu
Internet eller andra datanätverk. Den 1 juli 1996 blev det möjligt att

kostnad söka information i riksdagens databasutan Rixlex. Denna data-
innehållerbas alla gällande lagar och författningar, statliga utrednings-

direktiv, propositioner, utskottsbetänkanden, protokoll från kammarens
debatter, uppgifter hur ledamöterna ocksåröstat hel delsamtom en
EU-information.

delAtt digitalt lagrad information kräverta helt förhåll-ettav nytt
ningssätt hos medborgarna. Man får ingenting framdukat måsteutan
själv reda på vad finns i "skafferiet".ta Betydelsen kunskapersom av

hur tolkar, värderar och information ökar. Allt tyder påom man sovrar
datorer blir allt viktigare det gälleratt hämta information,när dis-att

kutera bildaoch opinion, samtidigt traditionella medier kommersom
leva vidare. arbetaAtt med datorer kräveratt hel del kunskaper samten

personliga investeringar i hårdvara och mjukvara. dagI dessa till-är
gångar mycket ojämnt spridda bland befolkningen.

mångfaldEtt samhälle med etnisk

Sverige har i dag drygt miljoner8,8 invånare. Av dessa har 1,6 miljoner
utländsk bakgrund. Drygt miljon1,1 födda utomlands eller i Sverigeär av
utrikesfödda föräldrar. Knappt halv miljon födda i Sverige medären en
svenskfödd förälder.

börjanI 1970-talet upphörde den tidigare arbetskraftsinvan-nästanav
dringen. stället inleddesI period flyktinginvandring och därpå följan-en av
de familjeåterförening. Invandringen skedde under 1970-talet främst från
Latinamerika, under 1980-talet frånfrämst Mellanöstern och under 1990-
talet frånfrämst det forna Jugoslavien.

Invandringen har därmed ändrat karaktär från arbetskraftsinvandring till
flyktinginvandring. Samtidigt har förändring inneburitägt atten rum som
många invandrare fått det svårare bli delaktiga i det svenska samhället.att
Invandrare och flyktingar har fått allt svårigheter få fotfäste istörre att
arbetslivet, samtidigt just integrationen i arbetslivet enhälligt bedömssom

nyckelfaktorn för all vidare delaktighet i66 det svenska samhället.vara annan
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År arbetsmark-befolkningen tillden svenskastod1995 79 procent av
58utländska medborgareMotsvarande siffra förförfogande.nadens var

nationella skill-genomsnittssiffra döljer sigBakom denna storaprocent.
sig på arbetsmark-har lyckats etableraolikai hur denader grupperna

naden.
betyda hardock intei arbetskraften behöveringårAtt att manman

står tilldemarbete och inkomst. Avförsörjning tryggadsin somav egen
År 1995 denförfogande går många arbete.arbetsmarknadens utan var

bland svenska med-arbetslöshetengenomsnittliga 7,2öppna procent
genomsnittliga arbets-medborgarna låg dende utländskaborgare. För

årpå 1995.lösheten 22,8 procent
invandringen gjorthari Nordamerika och VästeuropaPrecis som

får naturligtvis kon-etnisk mångfald.samhälle med DettaSverige till ett
demokrati idelaktighet ochmedborgarinflytande,sekvenser för
postindustri-tillförändrassamtidigt industrisamhälletSverige. När ett

komplicerade.blir frågornasamhälleellt än mer
ochdelaktighetenmedborgarinflytandet,utgångspunktenMed att

politis-blir invandraresi Sverigealla bordemokratin skall för somvara
Med begreppetsamhällsutvecklingen.viktig delintegrationka aven

individ ellerolika sociala samspel. Endeltagande iviintegration menar
utsträckningsamhället iintegrerade imänniskor är sammagruppen

Medi samhället.människorsamspel med andrai socialade deltarsom
samspel, byggersocialadeltagande i deintegrationpolitisk somavser

politiskadet systemet.upp

utsträckningmindrealltInvandrare iröstar

skallinte hautländska medborgareprincipen rättgamla attDen attom
förlegad.i sedan länge Detverksamhet landetbedriva politisk är anses
invandrare harockså angelägetlegitimtinte bara rättattutannumera

intedesamhälle där de bor,inflytande i detpolitiskt ärtill även om
utländska med-år 1975 dåförändringen skeddemedborgare. Den stora

år fick i kom-i Sverige ivarit mantalsskrivna rösträttborgare tresom
förslagdetta.partier EttAllamunalvalen. attöverens gesenareomvar

samlade inte till-också i riksdagsvalenmedborgareutländska rösträtt
parlamentariskt stöd.räckligt brett

i likainte utnyttjat sindockmedborgarna harutländska rösträttDe
År 1976 röstade 60svenska medborgare.utsträckning procentstor som

minskat vidandelenDärefter harhadeinvandrarede rösträtt.somav
Invandraresjunkit tillhade den 40år ärvarje val och 1994 procent.

församlingarna.politiska beslutandeunderrepresenterade i deockså
sakta.det går mycketminskarUnderrepresentationen men
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I nedanstående tabell redovisas Valdeltagandet för vissa nationel-större
väljargrupper i de kommunala valen sedan 1976.

Tabell Valdeltagandet bland utländska medborgare i kommunfull-
mäktigevalen 1976-1994 efter medborgarskapsland.

Medborgarskap Röstande i röstberättigadeprocent av
9761 1979 1982 I 985 I 988 I 991 I 994

Chile 77 70 65 59- - -
Danmark 57 46 49 46 41 42 45
Etiopien 34- - - - - -
Finland 56 51 49 45 39 35 40
Grekland 76 65 61 49 46 37 28

Irak 42- - - - - -
Iran 38 39 41 41- - -
Italien 61 60 58 52 50 44 49
F.d.Jugoslavien 66 56 52 45 38 35 27
Norge S9 54 52 49 45 46 42

Polen 64 59 54 47 40 36 32
Storbritannien 71 57 55 54 50 48 48
Turkiet 63 62 61 54 54 51 47
Tyskland 67 64 61 59 52 51 51
USA 45 45 47 45 44 43 40

Samtliga 60 53 52 48 43 41 40

Källa: Statistiska centralbyrån. Valdeltagande bland utländska medborgare vid
kommunfullmäktigevalen 1994. Statistiska meddelanden Be 37 SM 9501.

låga valdeltagandetDet kan bero på flera faktorer. Många de utländ-av
ska medborgarna ogifta, lågutbildade, inteär medlemmar iunga, orga-
nisationer och har dessutom nyligen flyttat till miljö. Det ären ny egen-
skaper normalt brukar sammanfalla med lågt valdeltagande. Ensom

orsak kan brist på information och på kunskap politiskaannan vara om
partier och politiska frågor, vilket kan hänga med språksvårig-samman
heter begränsadeoch kontakter med det svenska samhället. utländ-De
ska medborgare benägna sannoliktär ofta ocksåmest rösta ärattsom
de blir svenska medborgare och lämnar kategorin utländska med-som
borgare. De med nyanlända invandrare,ersätts nykomlingar ärsom

med etablera sig i det svenska samhället, saknar kunskaperupptagna att
svensk politik och inte heller har tid och sig åtägnaattom resurser

detta.
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naturaliseraderöstberättigades ochsamtligamellanjämförelseEn sven-
skill-visarriksdagsvaleti detdeltagandemedborgarnasska senaste en

med invandrarejämförelseVidprocentenheter.tiopå cirkanad somen
försvunnit.skillnaddennatid harlängremedborgaresvenskavarit en

underrepresenteradeInvandrare är

församlingar-beslutandeunderrepresenterade i deocksåInvandrare är
saknas,representationinnebärskala där -1påvisas attkanDetta enna.

värdepositivtproportionell och överre-attrepresentationen ett0 äratt
i kommuner--0,54värdetutlandsföddaföreligger. För ärpresentation
medborgareutländskariksdagen. Förioch -0,80landstingen-0,56 ina,

inaturligtvis -1,0ochlandstingeni-0,91i kommunerna,-O,83värdetär
riksdagen.

1994.1991 och1988,1979,valdadeinvandrareAndelTabell av
Procent.

9941991 198811979Organ

Utlandsfödda
4,64,24,3Kommunalfullmäktige 3,7
4,44 32,5Landstingsfullmäktige

222,6Riksdagen -

medborgareUtländska
0,90,70,9Kommunalfullmäktige 0,7
0,50,6 0,5Landstingsfullmäktige 0,2

val ikommunala1979 årslnvandrarkandidater iThomas,Källor: Hammar,
1982.invandrarforskning,förExpertgruppenStockholm.

vid de allmännakandidatervaldaNominerade ochcentralbyrån.Statistiska
9501.SMmeddelanden 31BeStatistiska1994.valen

bådeförsamlingenvalda ärden utserkommunaladeI organ som
underrepresenterade.föddautrikesochmedborgareutländska

mindrei deoch bästkommunstyrelsernaiRepresentationen är sämst
nämnderna.prestigefyllda

förtroendevalda,antaletpåminskatde kommuner genomI som
marknads-tillövergångellernämndersammanslagningar genomav

förändrats. Irepresentationenorganisationsmodeller, harorienterade
äldre,ochcentralortsborförbättrats förrepresentationenregel har sam-

arbetareungdomar,kvinnor,förden försämratstidigt somgruppersom
69invandrare.särskiltoch
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Också i föreningslivet invandrare underrepresenterade.är Skillnaderna
dock mellanär olika organisationstyperstora bland föreningslivets

medlemmar och aktivister. Invandrare vad gäller medlemskapär bäst
representerade i organisationer konsumentkooperationen, fackför-som
eningsrörelsen, kulturföreningar, miljöorganisationer, boendeförening-

och idrottsrörelsen. Inom de fackliga organisationerna och miljörö-ar
relsen har invandrare relativt lätt förtroendeuppdrag, inomatt koo-
perationen det däremot betydligtär svårare.

Invandrare har organisationeregna

Det finns ganska antal invandrarorganisationer.ett stort Under budget-
året 1995/96 fick invandrarorganisationer32 med 1000 medlem-änmer

stöd Statens invandrarverk. Ytterligare 20-tal organisationermar av ett
fanns, fick inget stöd. Antalet invandrarorganisationer har ökatmen
under 1990-talets första hälft, det beror främst på etableradeattmen
organisationer har delat sig. De etablerade organisationerna demest är

samlar invandrare kom under 1950-, 1960- och 1970-ta1en. Detsom som
har varit svårigheter bilda organisationerstora svensk modellatt av
bland de flyktinggrupper kommit från Västasien och Afrika.som senare

Invandrarorganisationerna har precis andra organisationer arbe-som
med två inriktningar: ställa krav påtat aktörer i omgivningenatt för att

dessa skall tillfredsställa medlemmarnas behov, och att genom egen
verksamhet själv stå behovstillfredsställelsen.för detNär gäller nyan-
lända invandrares behov har organisationerna både ställt krav på stats-
makten och bedrivit verksamhet. När det gäller behoven hosegen
invandrare tillhörande olika etniska behov umgåssom attgrupper av-
med landsmän, bevara språket och kulturenatt har inriktningenm.m. -
främst varit själv stå för behovstillfredsställelsen.att Invandrarorganisa-
tionerna har däremot inte alls arbetatnästan med frågor invan-rörsom
drare medlemmar också andra samhällskategorier.som av

Allt öppnare gränser skapar situationen ny

Med industrialismen följde också ökad internationalisering. En storen
del det kapital och kunnande behövdes för bygga detav attsom upp
svenska industrisamhället korn från utlandet. Samtidigt inriktades en

del den svenska industrin redan frånstor början på exportmarkna-av
den. Mycket inspirationen till och tankegodset låg bakom deav som
svenska folkrörelserna kom från utländska organisationer.
Folkrörelserna har alltsedan dess varit internationellt inriktade.

I takt med industrialismens framväxt internationaliseringen.fortsatte
Sveriges och import ökade. Bilaterala och multilateralaexport avtal
förde Sverige andra länder. Bådenärmare telekommunikationer och
möjligheterna Ökad70 förbättrades.överatt gränserna invandringresa



1996: 162SOU

påockså kultu-gränsöverskridandettill ökaturism bidrogökadoch att
område.rens

blir pånationsgränsernaochtycksInternationaliseringen fortsätta en
spekula-ochinvesteringarbådeKapital förområden alltrad tunnare.

raskt ochInformation flyttasallasig snabbt gränser.tioner överrör mer
datanätverk, telefo-med hjälpkontrolleratmindre gränsereller över av

medsig lättareMänniskorsatellit-TV. över gränsernaoch rörfaxarner,
blir alltutomlandsarbetastudera ochtransportmedel. Attmoderna

svenskardag. Antaletibland demsjälvklart växer somuppsommera
läs-från knappt 4700studiemedel ökadeutomlands medstuderade t.ex.
ochMiljöföroreningar1995/96.läsåret100till 171989/90året änmer

medmåste bekämpasingakännersjukdomarepidemiska gränser utan
Shell villemultinationella företagetdetsamarbete. Närinternationellt

diskussioner-intefördesBrittiskautanföroljeplattform öarnasänka en
miljöor-multinationellamed denregeringen,brittiskamed den utanna

"nätverk" gjordeinternationellaTvåganisationen Greenpeace. upp
påhuvudet""över stat.en

internatio-snabbadeomvärlden ochberoendetekonomiskaDet av
brukar kallasvadtillhar lettvalutarörelsernaochkapital-nella som

hänsynoch vägvalprioriteringarpolitiskaVidmakt". tas"marknadens
vissaharreaktioner. Dessaförväntademarknadsaktörernastill av

Andrabesluten.politiskakorrektiv till deviktigtbetraktats ettsom
denhotmarknadskrafternainternationella motär ettdeframhåller att

påhar byggtpolitikentraditionellasuveräniteten. Dennationella suve-
ekonomin tycksinternationellaterritorium. Denkontroll över etträn

endaDetterritoriellahindrasinte gränser.denbästdock fungera avom
blir dåterritoriummakt attpolitiskthävda över ettför stat attsättet en

oberoende.ekonomisktvara
internationaliseringökadförändringengenomgripande motDen mest

med unionengrundtanke ärunionen.Europeiska Enimedlemskapetär
sigskall kunnakapital fritt överoch röratjänsteratt personer,varor,

medlem-regler. Genomvissaförinomgränserna gemensammaramen
isuveränitetennationelladendelarifrån sigSverigelämnadeskapet av

utvecklingen i hela Europa.påverkamed ochfåutbyte attmot vara
unionenEuropeiskaanslutning tillfolkomröstningensvenskaDen om
hävdadeAnhängarnaväljarna.blandoenighetpå mycketvisade storen

drabbasgemenskapen,stå utanför attinte kunde utanSverige avatt
iinskränkningarbetslöshet. Denökadochproblemekonomiskasvåra

eko-delättareansågs äninnebärmedlemskapet vägasuveräniteten som
praktikenSverige iEftersommedlemskapetfördelarnomiska ger.som

det bättrereglertill unionens attsig ärbehövaändå skulle somanpassa
stå utanför.regler,påverka dessaförsöka än attmedlem

demokratiskakalladesåpå detpekade blandMotståndarna annat
viktigainnebäraskullemedlemskap attunionen. Ettinomunderskottet

skulleSverigeberörda. 71från debortallt längre ärbeslut gefattas som
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delar sin suveränitet egentligenstora få något iutan attupp av annat
utbyte mycket ringa inflytande.än Beslut tidigareett fattadessom av
vår riksdag skulle i stället fattas regeringsrepresentanter i slutnaav rum

den demokratiska insyn och offentlighetutan sedan länge förtarsom
självklar. Politiska partier, folkrörelser och andra demokratiska organi-
sationer skulle överflyglas kapitalstarka med storaav grupper resurser

på lobbyverksamhet för få igenom sina krav.att satsa Unionen sågsatt
också hinder "globalare" internationaliseringett eftersommotsom en
skydds- och tullbestämmelser skulle inverka negativt på handeln med
bland tredje världens länder. Internationellt samarbeteannat borde där-

inteför fungera union ordnas multilaterala avtalutansom en genom
påbaserade varje nations suveränitet.

folkomröstningenI 1994 röstade 52,3 väljarna till med-procent av
lemskap, medan 46,8 röstade nej. Skillnaden blev såledesprocent 5,5
procentenheter vilket knappt 300 000 Det fanns tydli-motsvarar röster.

skillnader i röstning mellan olika sociala De flesta män,ga grupper.
äldre tjänstemän, privatanställda, stadsbor och sydsvenskarpersoner,
röstade till medlemskap. De flesta kvinnor, arbetare,yngre personer,
offentliganställda, landsbygdsbor och norrlänningar röstade nej.

Den knappa majoriteten i folkomröstningen har bidragit till bris-en
tande legitimitet för unionen och det svenska medlemskapet. Det
exceptionellt låga valdeltagande i valet till Europaparlamentet hösten
1995 kan tolkas uttryck för detta.ettsom

EU-medlemskapet innebär den högsta svenska beslutsnivån fåttatt
Överbeslutsnivåer sig. dessa beslutsnivåer haröver de enskildanya nya

medborgarna mindre inflytande. Unionensän utveckling diskuteras nu
på regeringskonferens för medlemsländerna, vilken beräknas pågåen
till 1997. mångaEn frågor diskuteras hur detärsommaren av som
demokratiska underskottet skall minskas. Möjligheterna öka med-att
borgarinflytandet blir beroende både de beslut kommer fat-attav som

på regeringskonferensen och de metoder väljer förtas förankraattav
ståndpunkter och agerande inom landet.
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3 På medborgarnas villkor -

utgångspunkterna för våra förslag

kapitlet två harI fört diskussion vad hänt och händer ien om som
Sverige demokratiperspektiv. Syftet erinra de grund-ett attur var om
läggande förändringar skett i det samhälle demo-styrssom som genom
kratiska beslutsmetoder.

politiskaDen agendan naturliga skäl helt annorlunda i dagutser av
den gällde stod påän tröskeln till detnär moderna välfärdssam-som

hället. för folkstyrelsenDe centrala politiska strukturer tillkom vidsom
demokratiseringen har dock i utsträckning behållits.stor

Efter demokratins genombrott har följt år75 successiv utbyggnadav
den moderna välfärdsstaten. konstitutionellaDe frågorna maktav om

och inflytande har inte stått i under denna tid. stället frå-I harcentrum
förutsättningar tillväxtför ökad och fördelningen det väx-gor om om av

välståndetande stått på dagordningen. Ett antal reformeröverst stora
har medgenomförts syfte uppnå rättvist och jämlikt samhäl-att ett mer
le.

Under 1970-talet började utvecklingen delvis i riktning.en annan
viktigaste reformerna hadeDe ochgenomförts grundläggande trygg-

hetssystem hade skapats. Industrisysselsättningen började minska.
snabbaDen utvecklingen informationsteknologin har tidenmedav

lett till rad förändringar för alla medborgare. ökade internatio-Denen
naliseringen har begränsat nationalstatens handlingsfrihet och möjlig-
heter tillämpa lösningar främst inom det ekonomiska området.att egna
Befolkningsutvecklingen och den ökade på biosfären skaparpressen
tvivel på möjligheterna fortsätta välfärdsutvecklingen i gamla banor.att

förändringDenna minst lika omvälvande demokratiseringenär som
gång Rösträttsreformen innebar viktigt politiskt målatt etten var. upp-

nåddes. Sedan kunde de olika aktörerna utnyttja denna i sin strävan att
förändra samhället. dagI tveksamheten färdriktningen, samti-växer om
digt de sviktar. Den aktuella politiskasom gemensamma resurserna
debatten i kommuner och riksdag handlar hur de reformernastoraom

vårdasskall så de positiva konsekvenserna så långt möjligt kan räd-att
das de totala inte förr. Därmed skärpstrots att växerresurserna som
också den fördelningspolitiska debatten.

Samtidigt upplever hur allt fler medborgare lägger allt viktstörre
vid andra kvaliteter i livet och sig andra förhållandenför deänoroar
traditionella fördelningspolitiska frågorna. på uthålligtKrav ettreses
samhälle. Arbetstidsförkortning har åter blivit fråga på politiskadenen
dagordningen. Att tänka globalt och handla lokalt" har för allt fler
människor blivit ledstjärna.en

Demokratiutvecklingskommitténs hearing med svenska föreningar, 73
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organisationer och partier visar dessa medvetna dennaäratt om nya
utmaning. arbetarDe alla med sin organisationnästan ochöveratt se
sina arbetsformer. Många idéburna rörelser försöker på olika för-sätt
skjuta tyngdpunkten i arbetet till dessa områden. Samtidigt växernya
floran uttryck för och annorlunda medborgarengage-ett nyttav nya
mang.

Demokratin beslutssystem inte ifrågasatt under dennaärsom process.
hellerInte parlamentarismen eller behovet med politiskaett systernav

partier har ifrågasätts. Men öppenheten ökar för vad tidigaresom
beskrevs utomparlamentariskw aktiviteter. Demokratin framstårsom
på många vitalare någonsin. bygger påsätt Den dialogän samtsom

många olika värderingar bryts varandra. Så det i dag iatt allramot är
högsta igrad det svenska samhället.

positiva bildDenna skuggas dock människornas möjligheteratt attav
delta i dialogdenna den framtiden så olika.ärom gemensamma
Industrisamhällets övergång till postindustriellt samhälle sigett yttrar
bland i arbetslöshet överskrider 10 Många hus-annat procent.en som
håll har sina ekonomiska minska konsekvenssett resurser som en av
nödvändiga justeringar i trygghetssystemen. Samtidigt visar alltfler stu-
dier de ekonomiska klyftorna i samhället ökar gångenför förstaatt
sedan andra världskriget.

Ökade klyftor enligt kommitténs på sikt hotutgör, synsätt, ett mot en
fördjupad demokratisk utveckling. Medborgarengagemang och delak-
tighet förutsätter inte bara de formella rättigheterna, i minst likautan
hög grad de reella möjligheterna. frågorDärför kan demokrati ochom
inflytande aldrig helt skiljas från frågor den ekonomiska fördelning-om

i samhället.en
Demokratiutvecklingskommittén och kommunernaatt statenanser

bör förstärka de tendenser i samhället pekar ökad demokrati-motsom
sering och medborgarengagemang. Samtidigt bör de tendenserstörre

pekar i riktning bromsas. Kommitténs förslag har dennamotsattsom
inriktning och bygger på grundläggande kanett synsätt som samman-
fattas i punkter.sex

Alla människors lika värde.0
Jämlikt fördelade0 resurser.
Staten och kommunerna skall underlätta medborgarinflytande och0
delaktighet.
Beslut skall fattas de berörda medborgarna själva eller så nära0 av
dessa möjligt.som
Demokratin förutsätter fri information, fri debatt och kunniga med-0
borgare.
Demokratin redskap i ständig förändring.är ett0
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3.1 Alla människors lika värde

Med demokratins genombrott blev alla människors lika värdetesen om
självklarhet. innebär allaDen skall ha rättigheter och skyl-atten samma

digheter och behandlas likvärdigt de offentliga innebärDenav organen.
minoritetertolerans och skydd diskriminering. innebärDenmot mot

lika inflytande vid val och omröstningar.
Demokratin beslutsform bygger på denna grundläggande värde-som

ring och därför till så långt möjligt in allas intressensträvar vägaatt som
i beslutsprocesserna.de kan ske såDetta attgemensamma genom
många möjligt deltar i olikaeller attsom processerna genom gruppers
intressen så rättvist representerade möjligt. i sinDetta förut-är tursom

de politiska individuellt och kollektivt intesätter äratt resurserna - -
ojämlikt fördelade så vissa människor eller vissa uteslutsatt grupper

demokratiskt beslutsystem kan aldrig allaEtt garantera att engagerar
sig i politiskt arbete på eller kan baraEngagemangetsätt.ett annat

från måste,komma den enskilde. Vad däremot kan, och ärsystemet att
möjligheterna så rättvist fördelade möjligt.ärgarantera att som

Många medborgare står i dag den politiska dialogen. gäl-utanför Det
ler bland ungdomar har svårt få arbete och människorannat attsom

dåliga ekonomiska dåliga språkkunskaper.med och Detta ärresurser
allvarligt problem från flera utgångspunkter.ett

det första innebär detta allvarlig orättvisa dessaFör män-gentemoten
niskor tilleftersom det skapar vanmaktssituation leder fatti-ettsomen

liv. på sikt demokratinFör det andra detta hotär ett motgare som
sådan. Demokratin beslutsmodell bygger på dialog. Den utansom som -

också möjlig-förskyllan ställs utanför berövas därmedegen processen-
heterna förstå och uppskatta sådant.att systemet som

SOUMaktutredningen 1990:44 såg utveckling allt själv-mot meren
ständiga och oberoende medborgare samtidigt också klyfta mel-enmen
lan möjliga och förverkligade medborgarskapet. Medborgarnsdet det

på personligt stiger faktiskaförväntningar inflytande snabbare detän
ocksåhandlingsutrymmet. samhällsutvecklingen kännetecknas därför

medborgerlig vanmakt.av
områden medborgarna upplevdeMaktutredningen pekade därut tre

särskilt sjuk- hälsovården, skolan och boendet. På allavanmakt: ochstor
områden varierande vid-dessa har därefter åtgärder mycket karaktärav

sjukvårdentagits. har framför allt olika kundvalsmodeller lanse-Inom
möjlighet välja sjukhus och välja husläkare. På sko-rats, t.ex. att attsom

lans område finns både kundvalsmodeller med skolpeng och insti-nya
tutionsstyrelser i utvecklasmed föräldramakt. boendet hyresrättInom

kooperativ ochformer för boinflytande, självförvaltning, hyresrättnya
lagstiftning hindrar ombyggnader.ovälkomnaen som
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ämlikt fördelade3.2 J resurser

Demokratiutvecklingskommittén och kommunerna inteatt statenanser
kan nöja sig med uttala uppfattningen alla människors lika värde.att om

måste också förutsättningarna så mångaför möjligt skallMan attge som
kunna realisera detta värde. Medborgarnas individuella förutsättningar

skiftande, och kommunerna kan bidra till skapa bätt-är staten attmen
förutsättningar har utgångslägeför dem andra. Densämre änettre som

viktigaste insatsen det allmänna kan aktivt erbjuda med-ärgöra attsom
borgarna utbildning.

och kommunerna bör också tillhandahålla sådana regelverkStaten
underlättar ioch stödsystem för medborgarna delaktigaattsom vara

på samhällsutvecklingen.och ha inflytande medborgareDen stän-som
sig faktiskt negativadigt behöver för eller drabbas ochstoraoroa av

eller blir arbetslös, sjuk, skadad,personliga konsekvenser han honom
pensioneras på lider förluster kommer läggagravid, eller sätt attannat

blir eller hennessina på lösa dessa problem. Därmed hansattresurser
förutsättningar sig i samhällsutvecklingen mycket begrän-att engagera

Frånvaron sådana förhållanden innebär mycket bättre förut-sade. av
medborgarinflytande och delaktighet.sättningar för

administrerasfinansieras ochdessa stödsystem konstrueras,Hur är
Demokratiutvecklingskommittén. frågafråga förinte för Det är enen

pri-politiska resursanvändning ochsamhällsdebatten och beslutför om
jämlikhet, rättvisa och långsiktighet inteoriteringar, där vikten nogav

understrykas.kan
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skall underlättaoch kommunernaStaten3.3

delaktighetmedborgarinflytande och

med-skall detoch kommunernaDemokratin innebär göraatt staten som
skall krävsde skall detta fungeraFörbestämmerborgarna göra. attatt en

medborgarnapågående dialog mellandemokrati med ständigtvital en
delaktighet. Därför detmöjligheterna till inflytande ochbaserad på är sta-

medborgarnauppgift underlätta föroch kommunernas attatttens vara
inflytande.delaktiga och ha

samhällsutvecklingen någotdelaktig iinflytande ochViljan ha äratt vara
utifrån eller hennesenskilde individen hanshos denframväxer egnasom

godaroll skapa förutsätt-och kommunernaserfarenheter. Statens är att
förutsättningar innebär välutbildadehinder.undanröja Godaningar och

information ochtillgång tillsjälvförtroende, godmedmedborgare gott en
de försökerinfrastruktur. Samtidigt kommerdemokratiskutbyggdväl som

demokratindelaktighet vitaliseraochhitta former för stötaattattatt nya
förtroende-de politisktviktig uppgift förolika hinder.på rad Det är enen

undanröja dearbeta föroch i kommunernabåde på riksplanetvalda attatt
karaktäriserasförenklathinder kan någotfinnas.kan Dessahinder som

individuella ellerantingen som gemensamma.som
livs-enskilda individerstillsådana anknyterhinderIndividuella är som

enligt direktivenpolitiska Detdärmed desituation och ärresurserna.egna
uppehål-Demokratiutvecklingskommitténuppgift för närmareinte atten

allmänna ekono-väsentligt speglar deni alltfrågor, vilkasig vid dessa
människor.situationen olikamiska för avgrupper

till-välmotiverade syftenisådana reglerhinderGemensamma är som
människordesvårigheter föri dag skaparåren,kommit men somgenom

tillpå i förhållandefrågorlösainitiativ ochvill ta gemensammanyasom -
lagstiftning, ifinnas ihinder kanokonventionella Dessatidigare sätt.-

praxis eller i olikaiorganisationsstrukturen,i offentligastödformer, den
tidi kantillkommitBeslutbestämmelser.regelverk och annanensom
utveck-aktiviteterförsvårabidra till förkonstruktionsin attatt nyagenom

las.
undanröja hinderförutsättningar ochgoda ärmed skapaSyftet attatt

med-det lättare förochfrivilligt medborgarengagemangfrämja göraatt
statligasamhällsutvecklingen. Deförborgarna gemensamt taatt ansvar

så de kan riskerafår dock inte utformaskommunala åtgärdernaoch attatt
ansvarstagandemedborgarnasnegativa konsekvenser förtillleda eget

leder till före-självständighet. Stödformerföreningslivetseller attför som
till eko-betydelsefulla ochmindreblir alltinsatserningsmedlemmarnas ett

exempel på detta. Enberoende offentligapolitisktnomiskt och ärorganav
ocksådet för Detsvår upptäcka förränbjörntjänst ärsådan är sent.är att

inte konserverarutgårStödformerekonomiskaväsentligt de utanatt som
organisationer.ocharbetsformertill förnyelsestimulerar 77av
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Ett samhälle med goda förutsättningar för medborgarinflytande
och delaktighet

då detHur samhälle har de goda förutsättningarna för med-ut,ser som
borgarinflytande och delaktighet

och måsteFörst främst samhället ha demokratiskt statsskick med fullett
insyn och medborgerliga fri- och rättigheter. En rad krav måste alltså

uppfyllda både formellt och i praktiken. detMen räcker inte. Detvara
ocksåbehövs vilja, tid, platser och kunskaper:resurser,

Viljan kan inte komma uppifrån måste finnas hos den enskildeutan0
medborgaren och utgår från hans eller hennes tankar, känslor och
behov.

måste iResurserna första hand finnas hos den enskilde medborgaren0
och det han eller hon väljer använda dem, i viss månär attsom men
kan och kommunerna träda in och stödja.staten

Tiden måste den enskilde medborgaren själv avståsätta0 attav genom
från Men den tillgängliga tiden påverkaskan både offentli-annat. av

beslut och förändringar på arbetsmarknaden.ga

Platser behövs där medborgarinflytandet och delaktigheten kan utö-0
finns goda möjligheterHär för och kommunerna med-staten attvas.

tillverka platser finns tillgängliga.att

Kunskaper måste den enskilde medborgaren själv förvärva,0 sta-men
och kommunerna har goda möjligheter och erfarenheterten stora av
aktivt erbjuda medborgarna utbildning.att

Sammanfattningsvis kan medborgarna måste våga, vilja, orka,sägas att
hinna, kunna och ha påverka. måste det finnasDessutomrätt att mötes-
platser medborgarna.för Staten och kommunerna kan bidra med
utbildning, lokaler vissaoch grundläggande Dessa åtgärder blirresurser.
dock resultatlösa inte den enskilde medborgaren tillvaratar dem ochom

tid, intresse och Ett beslut hosavsätter denegen engagemang. som
enskilde kan på mångafram olika och alltid kanväxa förän-sätt som
dras.

viktigtDet det lätt aktiv. betyder inteDetär äratt att attvara man
intemedborgare skall behöva sig, deanstränga attsom men sam-

hälleliga förutsättningarna måste de bästa. innebärDet attvara man
måste tidha delaktig i samhällsutvecklingen, det skallatt attvara vara
lätt hämta in de kunskaper behövs och de ekonomiskaatt attsom
uppoffringarna inte skall behöva alltför78 stora.vara
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möjligheterna bryta vanmakten.Om detta fungerar ökar Engagemangetatt
fördjupas, frågoroch utvecklas, kanske kanske ellerkan växa mot ettnya

samhällsintresse. det här inte det lätt läg-bredare Om fungerar är att man
besvärligt och meningslöstberättar alla känner huroch för man omger av

sig.det försökaär att engagera

Demokratisk infrastruktur

det ekonomiska bassystemMed infrastruktur brukar utgörsomavses
lands försörjning. Infrastrukturen omfattar fasta anlägg-grunden för ett

demokra-telesystem, utbildningsväsen Medningar, transportleder, m.m.
politiska folkviljaninfrastruktur det bassystemtisk som germenar

till viktigaste delenpå olika komma uttryck. Denmöjligheter sättatt av
viktigavalen. Andra delar mötesplatser,de allmännadetta ärärsystem

kommunikationssystem och utbildning.informationssystem,
kollektivti huvudsaksamhället infrastrukturdag harI ärsomen

flygplatser, telenätbestår järnvägar, hamnar,finansierad. Den vägar,av
socialt.ekonomiskt ochsamhället skall fungerabehövs för attetc. som

haroch kommunernaganska bred enighetråderDet att statenomen
offentliga byggerinfrastrukturen.för De vägart.ex.ett organenansvar

spelregler trafi-vissa föroch fastställerutifrån behoven gemensamma
funderarenskilda bilisten kör och varför,denken på dessa. Men vart

polisen på.Vägverket ellervarken
demokratisk infra-påmycket väl anläggasliknande kanEtt synsätt en

infrastrukturdenbör föroch kommunernastruktur. Staten ettta ansvar
handlardemokratiskt.samhället skall fungera Detbehövs för attsom

förutsättningar, medborgarnavissa grundläggandeskapaatt somom
sådan infrastruktur innehållerpå valfrittanvända Ensedan kan sätt.

möjligheterpå,utbildning, platserviktiga komponenter mötasattsom
kommunicera, informationmöjligheter hämtaatt etc.att

människordemokratisk infrastruktur underlättar förEn att engagera
avgörande bety-harsamhällsutvecklingen.sig i Detta enengagemang

sigmänniskor organiserardemokratinhur fungerar. Närdelse för upp-
tillit och respekt.sammanhållande kitt i Manstår formett av normer om

kapital. sociala kapitalsocialt Dettabrukar tala framväxten ettavom
vågar samarbetavarandra.hyser förtroende för Maninnebär att man

också kommer samarbeta.litar på andradärför attattatt man
också till helheten.sininte bara tillMedborgarna nytta utanegenser

påbaserashorisontella nätverkutvecklar informella ochMan som
får itill olika makthavarevertikala strukturerömsesidigt förtroende;

betydelse.mindregengäld
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3.4 Beslut skall fattas de berörda medborgarnaav

själva eller så dessa möjligtnära som

Offentliga organisationer såväl andra organisationerär i regel hie-som
rarkiskt uppbyggda. demokratiskI organisation sker styrningen påen
mandat medborgarna eller medlemmarna. I fall mandatetärannatav
självpåtaget eller kommer från håll. En hierarkisk organisationannat
kan enklast beskrivas med enkelt organisationsschema, medett ett
maktcentrum högst de "vanliga människorna längst och ettupp, ner
varierande antal nivåer däremellan.

Moderna organisationer kännetecknas decentralisering inne-av som
bär makten flyttas neråt i organisationen.att Kommuner, distrikt, lokal-
avdelningar och medborgare får, inom givna bestämma själ-ramar, mer

Därigenom kan maktcentrum sig åt viktigaägna övergripande ochva.
strategiska frågeställningar, medan det vardagliga beslutsfattandet
effektiviseras och optimeras

Den svenska har lång tradition centralstyming.staten Samtidigten av
långtgående kommunalt självstyreär djupt förankrat i vårtett samhälle.

Efter andra världskriget lades allt del välfärdsbygget i hän-störreen av
derna på självständiga kommuner. Trenden minskad statlig styrningmot
har därefter fortsatt och kommunerna hand allt fler uppgifter.tar om

statliga styrningenDen dock mycket omfattande på de flesta områ-är
den, med moderna metoder mål- ochutövas resultatstyrningmen som

i sista hand sanktioner.samt
Relationerna mellan och kommunerna frågastaten ständigtär en som

Ådiskuteras. sidan framhålls självbestämmanderättlokalena som cen-
Åtralt för demokratiutvecklingen och för samhällsutvecklingen i övrigt.

andra sidan framhålls vissaför ochstaten garantsom en gemensamma
omistliga värden.

Samtidigt har många kommuner efter minska den lokalasträvat att
centralstyrningen. harDet skett distriktsindelning, kommun-genom
delsnämnder, brukarinflytande, institutionsstyrelser, kundval och raden
andra åtgärder.

Liknande förändringar sker inom de flesta organisationer och på alla
nivåer. svårtDet detta reaktionär på industri-att änannatse som en
samhällets efter centralisering, stordrift och konformitet.strävan dagI
finns medvetenhet centralisering inte alltid det bästaatt är sätteten om

öka kvaliteten och effektiviteten. Närhet, inflytande, delaktighet,att
decentralisering, självstyre och anpassning till lokala förhållanden är
centrala begrepp demokratins och den offentliga sektorns framtidnär
diskuteras. näringslivetInom har i stället lanserats begrepp rivaattsom
pyramider, kundanpassning, flexibilitet, valfrihet och frontpersonal. Att
hitta optimaladen avvägningen mellan centralisering och decentralise-
ring, helt enkelt den bästa nivån fatta vissa beslut på och bedriva80 att att
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organisa-fråga allacentral förpå, blivitharverksamhet typerviss aven
framtid.sinfunderartioner översom

demokratinMedborgarperspektiv

lett tillotvivelaktigtharoffentlig makt störreDecentraliseringen av
uttryck fördecentraliseringen oftaSamtidigtmedborgarinflytande. är

på demokra-medborgarperspektivintemakthavarperspektiv och ettett
frå-demedanfrån maktcentrumetbort storaflyttasfrågorTrivialatin.

vadbeslutet fattasalltid högstkvar.ligger Det är somomsomuppgorna
decentraliseras.skall

medborgar-invill i stället föraDemokratiutvecklingskommittén ett
villdecentraliseras"frågan "Vad kanställastället förperspektiv. I att
sakinnebärlokalt Dettalösas"Vad kanfrågan intevi ställa samma
dåblirPerspektivetochorganisationsschemavända ett ner.att uppsom

annorlunda.helt
avstårenskilda medborgarnadeinnebärMedborgarperspektivet att

kommundel, kom-byalag,nivåer,på olikagemenskapertill t.ex.makt
medborgaredebestår ärgemenskaperregion. Dessaoch somavmun

beroende pådärmedvarieraromfattningGemenskapernasberörda.
frågor kannäraliggandevissaImaktskall hafrågor de avgöra.vilka att

falli de flestabesluten,med fattasjälvamedborgarna att menomvara
grundval för-påutsettsbesluten fattasmåste representanter avsomav

medborgarensenskildadenkonsekvenssjälvklar är atttroende. En
berörda.mångaproportion till hur äriminskarinflytande som

byggasinte kansamhällestarktdettaGrundtanken i synsätt är ettatt
med-på starkastarka kommuner,ochstark utanhand påi statförsta en

samhällesådantstödjande roller. Ettioch kommunmedborgare stat
med-baragäller intemedborgarna. Dettapåkravförstås högaställer

Minstsina intressen.uttala ochförmågaindividuella värnaattborgarnas
med detsigsolidariseraförmågaochpå viljakraven attviktigalika är
iandramedsamarbetakunnaoch påileversamhälle gemen-attman

lösningar.samma
vilkafastställa ärskall kunnahurfrågansjälvklara somDen manom

måsteDettaenkel besvara.alltidintebeslutvisst attberörda ärettav
Utgångspunkten börgrunder.pragmatiskapåfallfall tillfrånavgöras

bak-nivå.effektiva Motmöjligapå lägstaskall fattasbeslutattvara
bevisbör-måstelokalt"lösaskan inteVadfrågeställningengrund av

på högreskall fattasbeslutetvilldenhosrimligen ligga attdan ensom
nivå.

dilemmaklassisktvad, närmastskall bestämma är ett somVem som
självstyrelsen.kommunaladendebattenimycketuppmärksammats om

varjeinomlikamåstevadochi alla kommunerlikamåsteVad varavara
reell inne-någonskall hasjälvstyrelsenkommunaladenOmkommun

olika. Deras 81kommunernaförinnebära attmåste den rättbörd varaen
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verksamhet måste kunna efter vad medborgarna i den enskil-anpassas
da kommunen riktigt. Samtidigt finns det värden solidaritetanser som
inom nationen och mellan olika befolkningsgrupper och generationer

rättvise- och andra skäl upplevs överordnade.som av som
finnsHär sålunda målkonflikt mellan strävanden skapa situ-en att en

ation där enskilda medborgares villkor i hela landet lika i grundläg-är
gande avseenden och skapasträvan förutsättningar föratt spridaatt
makt och inflytande till så många möjligt. Det svårt hurär attsom se
denna målkonflikt någonsin skall kunna finna sin definitiva lösning.
Frågeställningen måste rimligen hanteras i pragmatisk anda från fall till
fall.

Även inom kommun kan motsvarande problem uppkomma. Denen
kommunala likställighetsprincipen innebär det inte tillåtet föratt är
kommuner särbehandla vissa kommunmedlemmaratt eller grupper av
kommunmedlemmar på objektiv grund.än Därför måsteannat den
verksamhet berör enskilda kommunmedlemmar systematisksom vara
och rättvis. ingetDet orimligtär antagande beslut fattas på sub-att som
kommunal nivå de direkt berörda medborgarna kan så olikaav attvara
det går hävda medborgare i olika delaratt att kommunen inteav
behandlas rättvist. Detta kan skäl modifiera likställighets-ett attvara
principen. Men vilka dessa modifikationer kan får inte någotvara man
besked i lagens förarbeten, och frågan har inte hunnit bli belystännuom
i rättspraxis. Den kommande utvecklingen åtgärder för fördjupaattav
demokratin i kommunerna och rättspraxis får utvisa och på vilketom

sådan modifieringsätt önskvärd.ären

82



1996:162SOU

representationDeltagande eller

och beslutsjälva aktivt med fattamöjligheternaMedborgarnas att vara
påmed storleken detangelägenheter snabbtavtargemensammaom

iakttagelse kan illus-uppenbarabesluten omfattar. Dennaområde som
nedanstående figur.medtreras

representationDeltagande ellerDiagram 5:

Representation

Deltagande

äå :gå§ ääEä s
2 äE OS5 3%9- ng :13° LE3- oF t°- 30 0 :sc 55-. l i5u: :l 50 :rn: m ma :i

D

skall deltaalla berördabeslutsterritoriet blir för för över-När attstort
bli representativt.direktdemokratiskt tillfrångår attattsystemet vara

Undersamfällighetsnivån.lämnarganskainträffarDetta närsnart
inflytande till delarmakt ochförsök återföra1970-talet gjordes flera att

till åter-syftade inteåtgärderkommunerna. Dessade attstörreav nya
denägnadedeltagandedemokrati i stället föraskapa attutan nervaren

nivå.demokratin till lägrerepresentativa en
medborgar-förtroendevalda blirtill deavståndet ökarmedtaktI att

hållamassmedierolika förutsträckning beroendei allt attstörre avna
i ökadförtroendevaldadetroligtinformerade.sig Det är ävenatt

nyhetsrap-mediernasintryckberoende ochutsträckning blir tar avav
i etableratfrågor. dagi olika Detportering och debatt statsveten-är ett

valrörelserunderstuderaforskningsområdeskapligt t.ex.att vem som
mediavärlden.ellerpolitiska partiernade 83agendansätter -



SOU 1996: 162

Ett försök kombinera begreppenatt deltagande och representation med
direktivens begrepp delaktighet och inflytande leder till den nedanstå-
ende fyrfältstabell.

Delaktighet Inflytande

Deltagande x x

xRepresentation

dennaAv tabell framgår den enskilda medborgarenatt kan få inflytan-
de både själv delta i beslutsprocessenatt och låta siggenom attgenom

någon. Hur väl medborgarerepresenteras blir representeradav en
beror både på hur väl erfarenheter socialrepresentanten genom egna
representativitet eller kontakter med medborgarna åsiktsrepresenta-
tivitet känner till deras preferenser och delar deras uppfattningar.

Därmed framme vidär de klassiska avvägningsfrågorna ien av
debatten deltagande kontra representativ demokrati. Hur skaom grup-

med bäst bli representerade i det samhällspoli-per svaga egna resurser
Ärtiska arbetet det bäst underlätta för dem i såatt utsträck-att stor

ning möjligt bli delaktiga de själva deltar i beslutenattsom genom
Eller det bättre underlättaär för dem inomatt föratt ettramen repre-
sentativt beslutssystem bli så kompetent representerade möjligtsom

Demokratiutvecklingskommittén har dock inte sin uppgiftsett som
lämna förslag på vilka nivåer olikaatt beslut bör fat-typerom som av
eller huruvida viss besluttas, bör fattas deltagandetyp elleren av genom

valda Vi har valt koncentrera vårarepresentanter. förslag tillattav att
skapa goda förutsättningar och riva hinder för medborgarinflytande och
delaktighet i första hand på den lokala nivån.

84
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information,friDemokratin förutsätter3.5

medborgarekunnigaochfri debatt

samhällsutvecklingen ochdelaktig ikunnaskallmedborgareFör att varaen
händervadkunskaper,ha vissahonmåste han eller vetainflytandeha som
i dettarolloch kommunernasdetta. Statensdiskuteramöjlighetoch ha att

ochfri debattinformation,tillhandahålla garanterasammanhang är enatt
erbjuds.utbildningtill attse

informationsfrihet,yttrandefrihet,bestämmelserGrundlagarnas om
till-tryckfrihetochföreningsfrihetdemonstrationsfrihet,mötesfrihet, ger

grundläg-demeddelarskyddetochoffentlighetsprincipenmedsammans
demo-ochdelaktighetmedborgarinflytande,förförutsättningarnagande

krati.
överlåter vissriksdageninnebärunionenEuropeiskai attMedlemskapet

unions-andradeske förutsattkanDetta attunionen.tillbeslutanderätt
svenskamotsvarande denrättighetsskyddfri- ochharmedlemmarna ett

deskydd förangåendekonventioneneuropeiskadenochregeringsforrnen
betrak-Sverigefrihetema. Igrundläggandeoch derättigheternamänskliga

inom demotsvarighetsaknarvilkenoffentlighetsprincipen,äventar
fn debatt.förutsättning förviktiggemenskapema,Europeiska enensom

Europeiskainomöppenhetökadarbete förregeringenssvenskaDen
demokratin.vikt fördärförunionen storär av

demokratin.förutsättning förrättigheternagrundlagsskyddade ärDe en
medborgarna.fråga föranvändssedanutsträckning de ärvilkenI en

sig detvisaskulledetdemonstrationsfriheten attbortTanken t.ex. omatt ta
mycket främ-förefaller därfördemonstrerar,någonaldrig ärnästan som

möjlighe-bortkommunskulle detfrämmande togmande. Lika om envara
aldrigdetdärförhandlingaroffentliga attdelallmänhetenför att taten av

demokratiper-centraladetta. Det ettoch begärkommernågon urär som
vill alltid kanmedborgareden tatillhandahållandet;just attspektiv somär

handlingar.offentligadel av
till-inteväsentlighandlingaroffentliga ärdelMöjligheten menatt ta av

Statendelaktighet.medborgarinflytande ochtill ökatbidraräcklig för att
intedelmedborgarnaförockså underlätta att tamåste avkommunernaoch

huvudsamhällsinformation taget.överhandlingaroffentliga utanbara av
tjänstdemokratins ärinformationstekniken imodernaanvända denAtt

och kom-informationdelmedborgarnaförunderlätta att ta avsätt attett
demokratisk aspektfråninnebärinformationsteknikenmunicera. Den nya

saker.främst tre

användakansedandeinformationsökasnabbtkanMedborgarna som0
oändligafinnsdetMenpå något sätt.ellerpåverka förför attatt agera

kunnande förmåttvisst attkräveroch detinformation ettmängder av
informationen. 85sigtillgodogöraochsökerhitta det man



SOU 1996: 162

Medborgarna kan insyn kommunicera0 utan och skapa nätverk. Detta
kan led i inflytandeett utöva elleratt påvara Det gårannat sätt.agera
också skicka mängderatt meddelanden e-post till mycket litenav en
kostnad.

Medborgare bor på landsbygden kan0 söka informationsom och kom-
municera på villkor de bor isamma centralorten.som som
Stockholmaren kan i dag bussen till riksdagshusetta och lyssna på
debatter eller läsa handlingar. För den bor i Hemse eller Norsjösom

det jätteprojektär åkaett till Stockholmatt för lyssna påatt ett
utskottsförhör, med datanät och direktsändningar imen TV blir han
eller hon jämspelt med stockholmaren.

I framtiden kommer den har kunskaper och tillgång till relevantsom
information den starke.att Ur demokratiaspekt det viktigastevara är att
alla medborgare får utbildning så de lär sig användaatt datatekniken för

söka information ochatt kunskap. En sådan utbildning mäste kun-ge
skaper både i söka och tillgodogöraatt sig informationen.upp

Utvecklingen går i riktning datorn blir lika vanligmot att bilen.som
innebärDet del befolkningenatt kommerstor ha tillgången tillav att

dator, samtidigt många inte kommer haen det. Påsom att motsvarande
kollektivtrafikensätt spelar central roll för den fysiskasom kommu-en

nikationen kan lokala demokraticentrum spela viktig roll för data-en
kommunikationen. Välutbildad personal på dessa ställen kan bli data-
trafikens chaufförer och piloter.

En hög utbildningsnivå i allmänhet medborgarnagör blir inteatt bara
kunniga också självsäkrautan och självständiga.mer Därmed ökarmer

också förmågan med och bestämma,att med ochvara att tavara ansvar,
själv kunna analyseraatt problem och ställning, kunnata delta i detatt

offentliga samtalet och låta sigvägraatt politisk elitstyras ellerav en
påverkas sensationsskriverier i massmedierna.av

En allt viktigare del i all utbildning lära sigär sökaatt ostruktu-upp
rerad information, tillvarata, tolka och analysera denna, för sedanatt

eller använda denpresentera i struktur själv bestämt.en som man
Informationen kommer behöva hämtas bådeatt från traditionella medi-

och från digitalt lagrade källor. I grund- ocher gymnasieskolan handlar
det god utbildning i samhällskunskap ochom praktisken demokra-om

och delaktighet i skolans angelägenheter. På de högskoleutbildningar
vanligen leder till arbete i offentlig tjänst,ett måstesom utbildningen

inkludera kunskaper hur arbetar i politiskt styrd organisa-om man en
tion. Vuxenutbildningen och folkhögskolorna har också viktig roll fören

höja utbildningsnivån blandatt alla medborgare.
Kunskapslyftskommittén har i sitt betänkande En förstrategi kun-

skapslyft och livslångt lärande SOU 1996:27 förslag tillpresenterat ett
nationell86 strategi byggd på hörnpelare. Ungdomsutbildningen tre som
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indi-lärandetlivslångapå detstå förgrundrejäleleverna att somenger
deinnebärförKunskapslyft attyrkesarbetande.ochvid somvuxna

ochgrundskole-påutbildningsaknarframtideniochsom nugrupper
lärandeLivslångtutbildning. är ettsådanerbjudsgymnasienivå som

ocharbetsmarknadensochindividerna parterintresse förgemensamt
samordning.ochinfrastrukturstår förkommunernaochdär staten
Studieförbundensår.påkraftigtökatstudiecirklar harAntalet senare

slåväsentligmycketdemokratisynpunkt attbrukarverksamhet ansesur
utvärderingstatligUtredningen förhåll.offentligtfrånstödjaochvakt om

1996:47SOUCirkelsamhälletbetänkandesittipekarfolkbildningenav
studiecirklarnalokalsamhället. Manbetydelse för somcirklarnaspå ser

ochstabilitetochintegrationsamhälletstillbidrar somresurs somen
samhällsgemenskapbasal prä-inomochmänniskorbehåller engrupper

bidrarStudiecirklarnakonfliktlösning.fredligochskötsamhetglad av
utslagning.motverkanätverk ochsocialatill skapaockså att

87
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3.6 Demokratin redskapär i ständigett

förändring
Den moderna demokratin fram med industrisamhälletväxte harmen
därefter inte förändrats i någon grundläggande mening. Däremot har
medborgarnas ochsynsätt agerande förändrats under åren. Hela
befolkningen betydligtär välutbildad. Respekten för auktoritetermer
och överhet har brutits och visar inga tecken på öka.ner att
Medborgarna väljer mellan rad olika möjligheter de vill påverkanären
samhällsutvecklingen.

När träder in i det postindustriella samhället kommernu medbor-
ochsynsätt agerande förändras drastiskt.garnas att än oroligEnmer

och kaotisk situation aldrig tillär för styrelseskicket. Demokratingagn
kommer ifrågasättas den inteatt kan "leverera" det medbor-om som

önskar. I stället kan styrelseskick där maktengarna fåtalutövas ettav
åtminstone i teorin framstå effektiva alternativ.personer som mer

Demokratiutvecklingskommittén kan inte någon aspekt någotur se
bättre styrelseskick demokratin. Viän inte demokratinaccepterar att
skulle historisk samtidig med industrisamhället.parentesvara en Vi ser
i stället demokratin politisk metod trendbrott i mänsklig-ettsom som
hetens utveckling.

Demokratin måste påvärnas rad olika Vi har i dettasätt. kapitelen
pekat på förhållningssätt åtgärderoch slår vakt och utvecklarsom om
demokratin. De demokratiska teknikerna utvecklas och förädlas som en
del samhällsutvecklingen. Därför måste demokratinav ständigt erövras;
eller det ibland uttrycks demokratin måste varjesom erövras av gene--
ration.

Det postindustriella samhället ställer krav på demokratin. I betän-nya
kandets andra kapitel har försökt beskriva de värderingsförändringar

håller på ske. Att förändringarna iatt samhälleligasom värderingar
kommer få effekter på demokratinatt uppenbart,är det i dagäven om

svårt bedömaär vilka.att
skapaAtt bättre förutsättningar för medborgarinflytande och delak-

tighet och låta beslut fattas de direktatt berörda kommer leda tillav att
olikhet och mångfald. Demokratin kommer bli pluralistisk. Lokalaatt
lösningar kan fullt till skillnadtestas från riksomfattandeut, lösningar

riskerar bli "urvattnade kompromisser.att En sådansom variation
kommer också skapa möjligheter läraatt varandra.att Intressantaav
erfarenheter kommer förädlas och utvecklas, dåligaatt idéer kommer

Detta förutsätteröverges.att öppenhet för det det finns möj-atten nya;
ligheter experimentera ochatt alternativapröva ochvägar, ett utrymme
för misstaggöra och ändra sig.att

Vi vill särskilt peka på aktuella och samhällsförändringartre stora
talar för88 utveckling och förändring demokratinsom redskapen av som
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ökande avståndet mellan väljare politisktfolkstyret: Det och förtro-för
endevalda, lokalsamhällets och medlemskapet i Europeiskarenässans
unionen.

Ökat avstånd väljaremellan och valda

i avstånd tillMånga medborgare känner dag de förtroende-ett stort
på nivåer i höjd utbildningsnivå minskatvalda alla samhället. ochEn ett

auktoritetstänkande har paradoxalt lett till det upplevda avstån-attnog
antal fall oegentligheter och oetiskt agerande hos poli-det ökat. Ett av

tiker, vilka kommit fram massmediernas har sannoliktförsorg,genom
bidragit till utveckling. rättviseutredningförstärka denna I LO:satt
framgår LO-förbundens medlemmar maktelit medsvenskatt treser en

de rika, de högutbildade på höga tjänster och politikerna.grupper:
avstånd problem också många förtroendevaldaDetta ärstora ett som

stället avstånd kan väljarens perspektiv talalider I förav. man ur om
tillit, vanmakt och förakt och den förtroendevaldasbristande per-ur

förankring dålig kontakt medspektiv bristande och gräsrötterna".
det uppenbartvilket begrepp tycker bästOavsett är ettman passar pro-

Även alltid kommer finnas visstdemokratin. detblem för ettattom
inte såde och de det, förutsätteravstånd mellan gör ettstyrsom som

problemetsförhållningssätt ständiga försök minskademokratiskt för att
omfattning.

Lokalsamhällets renässans

innebär i viss mån detpostindustriella samhället förDet renässansen
samhällsnivå överblickbarlokalsamhället.brukar kallas En ärsomsom

förutsättningar skapa socialt kapitalgodaför medborgarna, attsom ger
uthållighet. tekniska utvecklingen detmöjligheter tilloch Den gör sam-

vida 2000-taletstidigt enkelt och ha kontakterföreta över ytor.att resor
jord-blir del världen på heltlokalsamhällen sätt änett annaten av

brukssamhällets isolerade byar.
varje ha det infly-i lokalsamhället medborgare kanDet störstaär som

direkt infly-delaktig i samhällsutvecklingen.tandet och Ettöver vara
delaktighet grogrund medborgare kandidera tilltande och för attger en

nivåer. Lokalsamhället lad-politiska förtroendeuppdragen på högrede
representativa demokratiskadar det systemet.

sig ibygderörelsen har många medborgare lokalaInom engagerat
överlevnad ochhar varit bygdensDen nämnarengemensammagrupper.

åtskilliga resultat harvarit ochutveckling. harEngagemanget stort upp-
tagits utvecklarad initiativ förnåtts. storstädernas förorter harI atten

områdenas förut-demokratin delaktigheten utifrånlokala ochden egna
bostadsområ-iexempel på hyresgästernasättningar. finns fleraDet att

positiv,utveckling tilllyckats vända negativmed kraftden 89enenegen
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bara förutsättningarna varit goda och hindren undanröjda. finnsDet
också flera exempel på hur olika former nykooperation bidragit tillav

mobilisera medborgarna i lokalsamhällets utveckling.att
På många platser åtgärderhar olika vidtagits för öka möjligheter-att

till medborgarinflytande och delaktighet i lokalsamhällena.na
Demokratiutvecklingskommittén det synnerlig vikt förärattanser av
demokratin denna utveckling förstärks.att

Medlemskapet i Europeiska unionen

Sveriges medlemskap i EU föregicks mycket omfattande ochav en
intensiv debatt. Beslutet delta fattades efter folkomröstning medatt en

majoritet.knapp Omröstningsresultatet visar på regionala skillnader i
värdering medlemskapet väcker för den fortsattaav som oro samman-
hållningen i samhället mellan områden med jämförelsevis positiven
ekonomisk utveckling och bygder lider svårt pågåendeden eko-som av
nomiska strukturomvandlingen.

Det första valet till Europaparlamentet har många beskrivitsav som
något demokratisk katastrof. Valdeltagandet stannade på nivåerav en

aldrig varit i närheten sedan demokratins genombrott.som av
Tolkningarna orsakerna till detta skiftar alla är överens attav men om
det låga Valdeltagandet viktig signal från valmanskåren till de poli-är en
tiskt förtroendevalda EU-frågan fortsättningsvis måste hanteras påatt

helt hittills medborgarna skall sig.sätt änett annat om engagera
viktig uppgiftDet hitta medborgarinflytandeformer för iär denatten

politiska beslutsprocessen följer medlemskapet i Europeiskasom av
unionen. framtida utvecklingen unionenDen för diskuteras på den
regeringskonferens beräknas pågå till 1997. beslutDesom sommaren

då eventuellt kommer kan fåfattas betydelse för möjlighe-att storsom
stärka demokratin medborgarinflytandet.och också inomMenterna att

de dagens och morgondagens union måste metoderna attramar som ger
stärka medborgarinflytandet i unionspolitiskade frågorna utvecklas.

90



4 Förslag

demokratiskaDen infrastrukturen skall folkviljan möjligheter attge
komma till uttryck. måsteDen goda förutsättningar medborgar-förge
inflytande delaktighet.och Det skall lätt medborgareför attvara en

aktiv, skaffa information, andra, organisera sig,att mötaatt att attvara
kontakt med beslutsfattare och offentligaDe strukturerta att ta ansvar.

understödjer dessa möjligheter bör utvecklas. De strukturersom som
lägger hinder för dessa möjligheter bör avskaffas. varje enskildMen
medborgare själv innehåll, och sittformer föravgör vägar engagemang.

offentliga stödet måste därförDet neutralt i förhållande till hurvara
medborgaren väljer inflytande och organisera sig.utövaatt

Demokratiutvecklingskommittén fåtthar till uppgift föreslå åtgär-att
der kan öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktig-som

Åtgärdernahet i samhällsutvecklingen. alltså inte i tillsyftar första hand
öka medborgarnas inflytande delaktighet,och till öka möj-att utan att

Iigheterna. Det och kommun kan och skall just skapastat göra är attsom
de goda förutsättningarna. sedanAtt använda dessa möjligheter till att
enskilt eller i inflytande eller till bli delaktig tillutöva ärattgrupp upp
varje medborgare. Demokratin den enskildes vilja ochväxer ur resurser.

De goda förutsättningarna handlar inte bara lagstiftning ochom
regelverk. Minst lika viktigt politiska prioriteringar attityder ochär samt
förhållningssätt hos förtroendevalda och tjänstemän. Vad godaärsom
förutsättningar varierar med tid och plats. Samhällsutvecklingen ställer

tidenhela krav på hur förutsättningarna skall Många möj-utformas.nya
ligheter bör lika i hela landet, påmedan andra vinner utformasattvara
utifrån förhållandena.de lokala

innebär någon någraDetta eller åtgärder inte löser deenstakaatt pro-
blem i direktiven.utpekas stället handlar det hela tidenI attsom om

rad olika mindre åtgärder.genomföra enlighet med denI avgräns-en
ning redovisades i inledningen koncentreras våra förslag huvud-som
sakligen till demokratiska infrastrukturen,den delaktigheten och demo-
kratin på nivå. Vi ocksålokal berör medborgarinflytandet med anled-
ning Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Vissa förslagenav av

lagändringar, andra fall handlar förhållningssätt ytterliga-ochavser om
några sådan verksamhet kommunerna bestämmer Iöver.re avser som

några fall också ytterligare färdigtförutsätts utredningsarbete innan ett
förslag kan läggas fram. 91
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4.1 Skapa demokraticentrum för möten,
information och öppenhet

Demokratiutvecklingskommittén föreslår kommunerna byggeratt upp
lokala demokraticentrum. med dessa erbjudaSyftet medborgarnaär att

informationmötesplatser, och öppenhet, därigenom bidra tillför att
medborgarinflytande delaktighet.ökat och
demokraticentrum kan lite liknas vidEtt förenklat modernen- -

turistbyrå. Turisten kan själv plocka till sig olika trycksaker, påläsa
anslagstavlor och söka information på datorer med pekskärmar. Han

få hjälp rådgivningeller hon kan och personalen vid disken,av som
bistår informationmed all tänkbar kan inhämtas i skriftergärna som

viaeller telefon, telefax eller data. Personalen förmedlar också hotell-
tipsoch adresser och telefonnummer. Samtidigtresrutter,rum ger om

upprätthåller turisten sitt oberoende och sin integritet; frå-personalen
aldrig åkavarför han eller hon vill till visst ställe och talar hellerettgar

inte Turistbyråninte vad han eller hon bör eller bör upplevsgöra.om
serviceinrättninginte myndighet kompetentutan som en somsom en

själv vill. demokraticen-hjälper turisten det han eller hon Ettgöraatt
påbör upplevas medborgaren.sätttrum samma av

uppgifter. skall underlättademokraticentrum har konkretaEtt Dettre
medborgarnaför

inhämta samhällsinformation,att0
påverka samhällsutvecklingen också mellan de all-med ochatt0 vara

valenmänna samt
artikulera sina intressen.organisera sig för attatt0

Medborgarkontor

Omkring 25 kommuner har eller flera medborgarkontor.startat ett
med dessa servicen tillSyftet öka medborgarna. Den medborgareär att

åtgärdatvill ha ärende eller söker samhällsinformation skall haettsom
offentligt sig till, fråganställe vända vad handlaratt oavsettett om.

personal generalister står i direkt kontaktMedborgarkontorets är som
olika förvaltningar. decentraliseringmed kommunens Genom en av

åstadkomsverksamhet med integrering olika verksamheterparat en av
således lokal helhet.en

innebär inte skall någonintegrerat medborgarkontor det spelaEtt att
myndighet harkommunen, landstinget eller statligroll det är en somom
med alla frågor tillfråga. Medborgaren skall kunna kommahand om en

få åtgärdade eller besvaradekontoret och dem äroavsett vem som
möjliggöra detta finns sedan 1994huvudman verksamheten. Förför att92
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lag försöksverksamhet vid medborgarkontor. innebärDen atten om en
kommun kan träffa avtal med statlig myndighet, allmän försäk-en en
ringskassa eller landsting få utföra förvaltningsuppgifterett attom
dessa, med undantag uppgifter myndighetsutövning.av som avser
Endast fåtal kommuner har tecknat sådana avtal. andra fallI harett
endast samlokalisering skett. Personalen har då olika ansvarsområ-en
den och olika huvudmän.

Medborgarkontorsutredningen föreslog i sitt betänkande. yndighets-M
vid medborgarkontor SOU 1995:61utövning det skall bli möjligtatt att

vid medborgarkontoren utföra uppgifter innebär myndighetsutöv-som
ning. fråga beredsDenna för närvarande inom regeringskansliet.

demokraticentrum kanEtt del medborgarkontor samti-ettvara en av
digt medborgarkontor kan del demokraticentrum.ett ettsom vara en av
Uppgiften underlätta för medborgarna inhämta samhällsinfor-att att
mation är gemensam.

demokraticentrum följer ingenEtt standardiserad modell byggsutan
drivs utifrånoch de lokala förutsättningarna. medborgar-Att göra ett

till demokraticentrumkontor möjlighet. demokrati-Menärett etten
kan också ha utformning inte tillkoppladcentrum är etten annan som

medborgarkontor.
demokraticentrumEtt kan lokaliseras i icentralorten, andra tätorter,

i byar, i stadsdelar och i bostadsområden. kanDetstörre vara en
ihörna anläggning, eller lokal med flerastörre störreen en rum.

Centrumet kan inrymmas i bibliotek. kan också placeras iDett.ex. ett
medborgarhus, i anslutning till samlingslokalallmän eller fri-ett en en

villigcentral självständigt.eller helt Flera demokraticentrum i elleren
flera kommuner kan tillsammans bilda nätverk.ett

Underlätta för medborgare del informationatt ta av

samhällsinformationDen medborgarna bör kunna del ärtasom av
mycket omfattande. kan frånDen allt kommunalt planförslagettavse
eller från riksdagsdebattprotokoll till frågor behandlas på EU:sen som
regeringskonferens. iDet kommer flera fall svårtatt att vetavara var
informationen finns. Vissa frågor behandlas i boken Samhällsguiden,

kommer bli tillgänglig via Internet, i de flesta fall måsteattsom men
sökas på håll. blirDärför det nödvändigt med datorisera-annatsvaren

de söksystem och utbildning på dessa. Oavsett vilken information en
medborgare söker och tillhandahåller den det vik-oavsett ärvem som
tigt han eller hon inte skall behöva leta på rad ställen. Tankenatt ären

medborgaren skall kunna till plats och där direktantingenatt en
kunna del informationen eller vidareslussas till ställe.rättta av

Samhällsinformation kan i princip inhämtas på olika kanMansätt.tre
del tryckta publikationer, kan isöka databaser och kanta av man man
kontakt med människor har kunskaper förmedla. Alla dessata att 93som
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viktiga för demokraticentrum.sätt är ett
demokraticentrumEtt bör tillhandahålla relevant skriftligt material.

efterfrågade materialetDet bör alltid finnas på plats. skrift-Annanmest
lig information medborgare efterfrågar skall kunna isökas databa-som

och rekvireras. Vid behov ocksåskall hänvisningar kunna tillser ges
böcker finns i kommunens bibliotek. demokraticentrumEtt börsom
också lånakunna videoupptagningar från kommunfullmäktigesut t.ex.
sammanträden.

demokraticentrum bör underlättaEtt för medborgarna söka infor-att
imation databaser. kan ske eller påDetta Internet andra sätt.genom

datoriserade informationen relativt billig och lättillgängligDen förär
den har nödvändig utrustning och utbildning. långt ifrånEftersomsom
alla medborgare har skaffa sig detta kan demokraticentrumattresurser

"kollektivtrafik"erbjuda slags för handlar alltsåIT. Det att utanen om
vinstintresse erbjuda medborgarna tillgång till datorer, ochprogram

demokraticentrum viktigutbildning. kan spela mycket rollHär ett en
erbjuda alla medborgare tillgång till information det postindus-för att -

viktigastetriella samhällets kanske maktresurs.
Demokraticentrum bör kunna förmedla kontakter med personer som

olikahar relevanta kunskaper. kan gälla radDet t.ex.en personer som
tjänstemän och politiskt förtroendevalda i kommunen och dess företag

i landstinget, tjänstemän i regeringskansliet, statliga myndighetereller
Europa-parlamentariker Kontakternaoch riksdagsmän ochföretag, etc.

hjälp telefaxkan ske med telefon, brev, och e-post.av
också information till medborga-Demokraticentrum bör kunna dege

vill djupare i tillhandahållaha kunskaper ämneett attre som genom
information vilka studiecirklar, folkhögskolekurser och universitets-om

finns.kurser som

Underlätta för medborgare vill påverka samhällsutvecklingensom

Medborgarna väljer olika bli delaktiga och få inflytandeförvägar att
samhällsutvecklingen. del vill enskilt,En medan mångaöver agera mer

påverka tillsammansväljer försöka med andra medborgare haratt som
intressen.samma

medborgare väljer enskilt kommer haDe attatt stor nyttasom agera
demokraticentrums information. Särskilt gäller det informationenav

kontakt förtroendevalda och tjänstemän.för medvägar att taom
vill påverka samhällsutvecklingenmedborgareDe gemensamtsom

Många gångerväljer i dag organisera sig på rad olika organi-sätt.att en
förening politiskt parti,sig i traditionell eller alltett menserar man en

aktionsgrupper,bildas i stället nätverk, arbetsgrupper, intresse-oftare
föreningar eller andra eller mindre formella och tillfälli-former merav

Demokraticentrum bör bidra till skapa godastrukturer. förutsätt-attga
varianter medborgerliga aktiviteterningar alla dessa och behand-för94 av
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la alla organisationsformer likvärdigt.
Demokraticentrum kan skapa dessa förutsättningar på flera Densätt.

viktigaste åtgärden erbjuda platserär på.att Dessamötasatt mötes-
platser kan ligga i anslutning till demokraticentrum eller i andra lokaler

förmedlas demokraticentrum. Lokalhyran bör så ingensättassom av att
medborgargrupp avstår från hyra lokal ekonomiskaatt skäl.en av
Många medborgarsammanslutningar har också behov mindre iav rum
anslutning till möteslokaler, där kan ha material och handlingarman
samlade liksom teknisk utrustning dator. Frågant.ex. mötes-som en om
platser behandlas vidare i avsnitt 4.2.

demokraticentrumEtt bör kunna erbjuda eller förmedla olika former
rådgivning, konsultation, erfarenhetsåterföring och utbildning tillav

medborgarnas organisationer. Avgifterna bör så ingen med-sättas att
borgargrupp avstår från detta kostnadsskäl. Ett demokraticentrum iav

kommun kan tillsammans underlätta organisationernas verksamheten
initiera upphandling tjänsteratt telefoni,genom gemensam av som

datakommunikation, postbefordran och trycksaksproduktion. kom-Ett
munalt informationsblad eller kommunal postbuss regelbun-en som
det medför information från organisationerna till kommunens invånare,
uppsättning fler anslagstavlor, hemsida på Internet och stöd till lokal-av

och närradioTV kan andra åtgärder demokraticentrum vid-vara som
tar.

demokraticentrumEtt bör kunna medborgare information vilkage om
föreningar, nätverk, arbetsgrupper och projekt finns i kommunensom
och hur får kontakt med dessa. Också medborgare vill sigägnaman som
åt frivilligt socialt arbete måste kunna få information organisationerom

bedriver sådant, frivilligcentraler Demokraticentrum böretc.som om
också tillhandahålla information medborgerlig motionsrätt i kom-om
munfullmäktige och medborgarnas möjligheter ställa frågorattom om

hör tillämnen fullmäktiges och nämndernas handläggning sesom
avsnitt 4.3. Dessutom kan demokraticentrum tillhandahålla kopie-ett
ringsmöjlighet och viss kontorsservice.annan

Demokraticentrum del den demokratiska infrastrukturenen av-

Alla dessa åtgärder bidrar tillsammans till forma lokal demokra-att en
tisk infrastruktur kan användas enskilda medborgare, detsom eta-av av
blerade föreningslivet och nätverk och andra organisationsför-av nya

på organisationslivetsett sätt oberoende.garanterarmer som
Därigenom blir det lättare för medborgarna söka information,att att

och sig och organisera sig imötas de former självatt väl-engagera man
jer. demokraticentrumEtt kan således bli forum för demokratiskett en
dialog.

95
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allafråga kommunerna. Nästanbygga demokraticentrum förAtt är en
informationsutbud på biblioteken ochhar någonkommuner form enav

demokraticentrumföreningsstöd. prioriteraAtteller flera former av
redan finns och samti-utveckla detmålmedvetetkan bli sättett att som

bidrarmedborgarna. Statenverksamhetendigt lägga närmare genom
statliga myndigheterna tillhandahållerderegeringen, riksdagen ochatt

ochmedborgareoffentliga databaserskriftlig information och som
demokratiberedningpersonal kan sökademokraticentrums Den som

erfarenhetsåter-utsträckning bidra medi vissföreslås i avsnitt kan4.7
utvärdering.föring och
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Mötesplatser grundbultar i den lokala4.2 -
demokratin

Medborgarinflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen förutsätter
mänskliga viktig del den demokratiska infrastrukturen där-Enmöten. ärav

erbjuda mötesplatser. På motsvarande samhällets infra-för sättatt som
erbjuder människorna fritt färdas på bör den demokra-struktur vägar att

infrastrukturen erbjuda medborgarna mötesplatser i städer,tiska tätorter,
bostadsområden. mänskliga kring politik,underlättabyar och Att möten

inne-intressen, lokala frågor, kultur och gemensamt ansvargemensamma
i kapital nödvändig klaraviktig investering socialt förbär är attsomen

postindustriellt samhälle med demokrati och väl-övergången till fortsattett
färd.

diskussions-människor kafé,mötesplats kanförEn ett torg, ett envara
träffpunkt. avsnitt hand-på eller någon form DettaInternet annan avgrupp

mänskliga i eller mindrevikten lokaler fördocklar möten mer orga-avom
hearing med 50-talDemokratiutvecklingskommitténsniserad Vidform. ett

tydligt lokaler mänskli-organisationer våren 1996 framgick försvenska att
viktig fråga de flesta medborgarsammanslut-förär typermöten avenga

erbjuds kon-till sådana mötesplatser medborgarnaningar. Att är ettattse
förutsättningar medborgarinflytan-skapa förkommunernakret försätt att

delaktighet.de och

del den demokratiska infrastrukturenMöteslokaler en av-

olikafinns i Sverige mycket antal lokaler förDet stort typerett av sam-
föreningsägda allmänna samlingslo-Bland dessa kanmankomster. nämnas

fritids- hemgårdar, föreningslokaler, kvarters-hembygdsgårdar, ochkaler,
varierande utsträckning kan nyttjasandra lokaler i för-lokaler och som av

medborgarsammanslutningar. Nybyggda och ombyggdaandraeningar och
lokala utvecklingsgrupperbostadsområden fått kvarterslokaler. Flerahar

andra samlingsloka-till planer på bystugor ochpå landsbygden har sett att
år i allt utsträckningUnder har skolorförverkligatsler störresenare

mötesverksamhet och olikatill lokala kulturhus, med plats förutvecklats
slags aktiviteter.

Överlag försörjt inte befint-med lokaler. vissa fall docklandet väl I tasär
intepå effektivt i andra fall lokalernatillvaraliga lokalresurser sätt, ärett

finnsi några saknas lokaler helt.till behoven och fall Detriktigt anpassade
vidtas förbättra lokalför-rad åtgärder kan och bör fördärför attsomen

demokratiska infrastrukturen.i utvecklingen densörjningen ledettsom av
Åtgärderna befintliga lokaler lättillgängli-handlakan göraattt.ex. merom

på flexibilitet ochsöka lösningar byggdaalla medborgare,för att sam-ga
i falloch enklare ombyggnader och enstakaverkan, göra smärre attatt

eller nybyggnad.lokalerskapa 97genom om-nya



SOU 1996:162

bygga och vidmakthållaAtt lokal demokratisk infrastruktur iärupp en
frågaförsta hand kommunerna.för påDet den kommunala nivånären

kan bygga struktur de lokala förhållande-som man upp en som passar
och de nödvändiga prioriteringarna. Varje kommun bör därförgöra ina

samverkan med föreningslivet inventering befintliga ochgöra en av
tänkbara mötesplatser inom kommunen.

sådan kartläggningEn tjänar inte bara syftet medborgarna godatt ge
information vilka lokaler finns tillgängliga. ocksåDen utgörom som en
grund för åtgärderoch hur vidtasbör för medborgar-att attse om, var

skall kunna erbjudas mötesplatser i tillfredsställande omfattning. Detna
i detta sammanhang angeläget inte bara det traditionellaär före-att

ningslivets behov uppmärksammas. Medborgarnas inteoch minst ung-
domars vilja organisera isig alternativa former, bilda nätverk ochatt
aktionsgrupper, ordna kulturaktiviteter, karnevaler, studiecirklar och
mediaverksamhet bör också uppmärksammas.

Åtgärderna bör tillsyfta alla medborgare tillgång tillatt mötes-ge
i anslutning tillplatser bostaden. kan befintliga lokalerOftanära utnytt-

jas; ibland kompletteringar,efter anpassningar vissoch upprustning.
Möjligheter till samutnyttjande, samlokalisering och flexibilitet måste

till vissaI fall kan och nybyggnader behövas. Hur dessatas vara. om-
mötesplatser och förvaltas påberor de lokala omständigheterna.utser

spelar i ingenDet detta sammanhang roll lokal kommu-ärom en en
ägd möteslokal, kvarterslokal,nalt allaktivitetshus, bibliotek,ett etten

sockenstuga, medborgarhus, Folkets bygdegård,Hus,ett etten en en
ungdomsgård, föreningsgård, skola eller lokal.typen en en annan av

väsentliga lokalerna kanDet användas alla etablerat före-är att av -
ningsliv, partier, aktionsgrupper, nätverk och tillfälliga tillgrupper en-

intekostnad medför någon medborgargrupp tvingas avstå frånattsom
hyra lokalen ekonomiska skäl. också väsentligt till-Det äratt attav

gänglighetsfrågor och handikappanpassning beaktas i lokalplaneringen.
många gånger mervärde i socialtDet form ökat kapitalettger av om

lokalförvaltningen organiseras så de medborgare använderatt som
lokalerna kan aktiv idel skötseln dessa. Tillgodoseendet loka-ta av av
ler medborgerliga kan medför fördel också kopplas ihop medmöten
planering lokala demokraticentrum.av

Statligt stöd till lokaler

Staten och kommunerna har under ganska lång tid givit tillstöd all-
samlingslokaler. Stödet regleras i förordningen 1989:288männa om

till samlingslokaler påstöd allmänna och bygger kombination stat-en av
liga och kommunala bidrag. stöd i korthet på följandeDetta fungerar
sätt.

lämnar bidrag till köp, nybyggnad, standardhöjan-Staten ombyggnad,
reparationer och handikappanpassning till sådanade samlingslokaler98
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studie-föreningslivets behov förtillgodoser möten,utrymmenavsom
fritidssysselsättningkulturell verksamhet, förströelse, ochverksamhet,

stiftelserBidragen till aktiebolag, ellerliknande verksamheter. lämnas
fristående från kommunen och arbetarföreningar är utansomsom

det finnsFörutsättningar bidrag blandvinstsyfte. för är annat att ett var-
hålls tillgängliga allalokalen och lokalerna föraktigt behov att orga-av

Vidverksamhet påmed organiseradnisationer och orten.grupper
tilllokal bland hänsynbedömning det finns behov annattasav enav om

lokalförsörjningsplan.innehållet i kommunalen
skälig kostnad medpå underlagBidraget baseras motsvararett som

förutsättning statligtoch utformning. förtill projektets Enhänsyn art
belopplämnar bidrag medkommunenbidrag motsvararär ettatt som

bidragbidragsunderlaget. Beslut fattas30 procent avomav
Samlingslokaldelegationen hos Boverket.

stöd tillnyligen föreslagit ändring förRegeringen har systemeten av
prop. 1996/97:1. effektiviserasamlingslokaler Syftetallmänna stö-är att

samhällets behovmed det modernaså det bättredet överensstämmeratt
gamla kösystemet,Förslaget innebär detlokaler åt medborgarna. attav

skall allaförsvinner. ställetpraktiken upphört fungera, Ivilket i att
kommit in till Boverket behand-vid given tidpunktansökningar som en

då Samlingslokaldelegationenstillfälle. bliroch Detlas vid ett samma
inkomna ansökningarna.prioritera mellan deuppgift att

Enligt förordningentill lokaler trossamfund.också stöd förStaten ger
kyrkan kantrossamfund Svenska1987:271 statsbidrag till andra änom

verksamhetsbidrag, lokalerreligiös verksamhetstatsbidrag lämnas för
seminarierlokalbidrag och teologiskaverksamhetreligiöstill m.m.

får beviljas församlingarutbildningsbidrag. Lokalbidraget för som
religiös verksamhet.kunna hålla lokaler förbidragetbehöver för att

nybyggnad eller köp,anskaffning lokalerBidrag kan genomavavse
handikappanpassning och anskaffadeupprustning,ombyggnad eller av

statsbi-Samarbetsnämnden förbidrag fattasinventarier. Beslut avom
ändrade relatio-principbeslut fattatstrossamfund.drag till Det som om

till stödet tillkyrkan har lett bl.a.mellan och Svenska att tros-statenner
kyrkansUtredningensamfunden närvarandeför över av om perso-ses

1995:162.samfundsstöd Dir.nal och
iicke-statliga kulturlokaler. Stödetutgår tillstatligt stödEtt även ges

standardhöjande reparationer,till eller ombyggnad,bidragform ny-av
inventarier iutbyte och kompletteringhandikappanpassning och av

någonkonsertlokaler tillhörochmusei-, än staten.teater- som annan
Samlingslokaldelegationen vid Boverket.stöd fattasBeslut avom

samlingslokalutredning Mycket underfrån årsbetänkandet 1993I
utgår i1994:32 framgår statligt lokalstödSOU dettak ävenattsamma

trossamfund ochlokalertill samlingslokaler förStödandra former. samt
länsarbetsnämnder.länsstyrelser ochlämnatsoch ungdom harbarnför av

bygdeavgifts-projektmedel,finansierats med regionalastöd harSådant 99
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medel och arbetsmarknadspolitiska medel.
utgårDessutom stöd från Allmänna arvsfonden, har tillävenett som

ändamål främja vård och fostran ungdom handi-att samtav omsorg om
kappade. Medel denna fond fördelas enligt 1928:281lagenur om
Allmänna arvsfonden enligt vissa riktlinjer. Stödet till lokaler isamt ges
första hand till lokaler inte får statliga bidrag, inrymmer verk-som som
samhet omfattar många ungdomar och betyder mycket försom som
utvecklingen den lokala föreningsverksamheten.av

Demokratiutvecklingskommitténs förslag

lokalresurser finns på olikaDe platser i landet skulle många gång-som
användas effektivtkunna utökat samutnyttjande,er mer genom sam-

åtgärder.verkan och andra statliga stödet till lokalerDet bör utformas
så det främjar sådan utveckling. Demokratiutvecklingskommitténatt en
föreslår därför samlad alla former för statligt stödöversyn görsatt en av
till lokaler. Syftet med sådan skall effektivisera detöversyn atten vara
statliga stödet, så på idet kraftfullt dag kan bidra tillsätt änatt ett mer

upprätthålla och bygga demokratisk infrastruktur.att ut en

100
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Öppna politikens slutnatilldörrarna4.3 rum

förtroendevaldaavstånd tilli dagupplevermedborgareMånga ett stort
bris-ibland ibeskrivsProblemeti samhället.nivåer termerpå alla av

förtroendevalda dettaflertaletförakt. ärvanmakt och Förtillit,tande
dåligaförankring ochbristandetalarproblem. Manockså omett om

gräsrötterna".medkontakter
det uppenbarttycker bästbegrepp är ettvilketOavsett passarman

Även visstfinnasalltid kommerdetdemokratin. ettattproblem för om
sådet, förutsätterinteoch de ettmellan de göravstånd styr somsom

minskaförsökaständiga åtgärder förförhållningssättdemokratiskt att
omfattning.problemets

värdefullakanattityderorganisationersåväliFörändringar varasom
fungerarellerproblemetlöseråtgärdspaketNågotbidrag. somsomsom

åtgärderradbehövsfinna.inte Detstår dockuniversalmedel att enett
olikasäkerligeneffekt,viss utkansammantaget sersommenge ensom
inteochsig framnödvändigtdethåll. Därför prövapå olika är att se

viktiga lärdomar.misslyckandenmisstag utan somsom
vidtasåtgärder förföreslårDemokratiutvecklingskommittén attatt

med-bli lättare förmåsteslutna Dettill politikensdörrarnaöppna rum.
iockså klivavill insedandeochi atttitta inborgarna att omrummen

möjlig-ökadeochöppenhetalltsåhandlarDet större omomrummen.
delaktighet.tillheter .

politiskafrån deDirektsändningar4.3.1 arenorna

iförtroendevaldaförspolitiska debatteroffentligaviktigaMånga enav
direktsändningarfall skerenstakanivåer.på olika Iförsamlingarrad

medbor-dockfallflestadedebatter. I ärradio från dessaochTVöver
tidningar,ioch kommentarerkorta referattill myckethänvisadegarna

politiskatill de ärdörrarna attTV. Ettradio och öppnasätt att rummen
lättillgängliga medborgarna.fördebatterdessagöra mer

okommenteradeochregelbundnaskeskulle kunnaDetta genom
rapporteringen iTV,traditionellaradio och TV. Denidirektsändningar

politiskamed detkompletterasdärigenomskulletidningarradio och
på helalyssnamöjlighetvill fårmedborgare attkällmaterialet. De som

uppfatt-sigbildaocholikadel dedebatten, argumenten en egenta av
hand hai förstaskulle intesändningarSådanasakfrågorna.ining som

medbor-erbjudaviktigadettittarsiffror, äruppnå atthögamål utanatt
varjemöjligt förblirinformation. Detoavkortadlättillgänglig ochgarna

argumentationförtroendevaldasdedelsjälv direktmedborgare taatt av
allmänhetenkanintresserad Dettahonhan ellerfrågori de är geav.
bidra tillochvardagsarbetet lOlpolitiska atti detinblickochkunskap om
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skapa förståelse för demokratins arbetsvillkor. Därigenom förbättras förut-
sättningarna för levande politisk dialog.en

Goda erfarenheter sådana direktsändningar finns i Förenta Staternaav
och Kanada. slutetI 1970-talet startade det amerikanska Cable-Satelliteav
Public Affairs Network C-SPAN enkla direktsändningar från de politiska

dag distribuerarI C-SPAN kanaler det vanliga kabelnä-tre överarenorna.
och kostnaden för på dessa kanalertet mycket låg.att ärse

Inom framtid finns de tekniska förutsättningarna till rimligen attsnar en
kostnad direktsända politiska debatter i radio och TV. För närvarande för-
bereds beslut utbyggnad digital-TV i Sverige. Marksänd digital-TVom av

möjlighet till utbud TV-kanaler med god teknisk kvalitet.ett stortger av
Demokratiutvecklingskommittén det angeläget några deattser som av nya
digitala TV-kanalerna okommenteradeför direktsändningarreserveras
från de politiska arenorna.

De svenska politiska varifrån det angeläget med okom-mestarenor vore
menterade direktsändningar i första hand riksdagensär kammare, lands-
tingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Det därför viktigt det digi-är att
tala för regionalanätet och lokala sändningar.ävenutrymme Exempelger
på andra lämpar sig direktsändningarför presskonferenser,ärarenor som
riksdagsutskottens offentliga utfrågningar offentliga hearings densamt av

Även96-kommitténEU höll. de politiska partiernas, folkrörelser-typ som
och andra organisationers presskonferenser, kongresser och stämmornas

kan lämpliga för okommenterade direktsändningar.vara
På de internationella politiska det främstär öppna över-arenorna

läggningar inom Europeiska unionen och i generalförsam-FN:smöten
ling de angelägna direktsända.är iRedan dag sändsmest attsom
Europaparlamentets sessioner och delar ministerrådens ochöppna av
Europeiska rådets fritt satellit på språk.möten tre-fyraöver

Ett exempel på hur kanal med okommenterade direktsändningaren
kan utformas Utbildningsradions förslagär TV-kanalenatt startaom
Arena. Denna kanal föreslås sända direkt från olika politiska iarenor
Sverige och utomlands. Källmaterialet skall sändas någon filtre-utan
ring och i sin helhet med syfte återge den politiska vardagen.att
Kanalen föreslås också bli interaktiv telefonväkteri och kopp-genom
ling till hemsida på Internet med länkar till politiska tal etc.en

Demokratiutvecklingskommittén har inte sin uppgiftsett attsom
lämna förslag till hur okommenterade direktsändningar skall organise-

och finansieras. Vi vill dock framhålla det angeläget kost-äratt attras
naderna för titta på sådana kanaler bör hållas på så låg nivå,att atten
ingen skall behöva tveka titta ekonomiska skäl. framstårDetatt av
vidare rimligt de varifrån sändningar sker själva står förattsom arenor
upptagning vidaresändning,och medan samordning och distribution
sköts särskild instans. kanDet också värdefullt sänd-av en vara om
ningarna spelas in på videoband, så de i efterhand lånaskanatt ut t.ex.
på bibliotek eller demokraticentrum.102 ett ett
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samhällsinformationLättillgänglig4.3.2

till politiskadörrarna deviktigt är göraEtt öppna attsätt att rummen
datateknikensamhällsinformation lättillgänglig. modernaDenall typ av
information.söka och hämtamöjlighetermedborgarna attnyager

till-utvecklingmåste dennakommunernaochStaten möta attgenom
pâ den lättinformationhandahålla digitalt lagrad gör ärsätt attett som

1996:46 sittDir. inriktarIT-kommissionenstatligadel Denatt ta nuav.
bidra till ökadIT-användningenfrågor. kanpå centrala Hurarbete tre

tillgängligheten till öka, obero-sysselsättning kan ITHurtillväxt och
blir IT-använd-ålder Vilkautbildning ochbostadsort, kön,ende av

framtida konsekvenserningens
tagit initia-myndigheter har redanstatligaochflertal kommunerEtt

samhällsinfor-lättillgängligerbjuda medborgarnatilltiv syftar attsom
tillgängligden juli 1996Rixlex sedan 1Riksdagens databasmation. är
motioner,propositioner,bland allaredovisaskostnad. denI annatutan

uppgifterfinnsi sin helhet.protokoll Dessutombetänkanden och om
och frågor.interpellationerde haroch hurledamöterna röstat samt om

EU-informa-förordningar,också gällande lagar ochredovisasRixlexI
redovisarRosenbadInformationuppgifter.rad andra Ition och rege-en

artiklar,tal ochpressmeddelanden,aktuellabland stats-ringen annat
finnsDetoch departementen.statsrådenuppgifterbudgeten, omom

regeringen.tillelektroniskskickamöjlighetockså postatt
statligaantal chefer förbeståendeToppledarforum, ettgrupp aven

ochKommunförbundetföreträdare förmyndigheter samt
påhemsida InternetföreslagitharLandstingsförbundet, gemensamen

underlätta förmed denSverige. Syftetoffentligakallad ärDet att
myndigheter erbjuderAndraförvaltningsinformation.sökerdem som

Informationeninformation via s.k. hämtfax.möjligheter hämtaatt
till det telefaxnummeroch skickastalsvarsdatordå hosbeställs manen

anger.
medborgarnaintressanta förhandlingarkommunala ärDe mestsom

kommunfullmäktiges, kom-handlingarna infördelkunna ärtaatt av
Möjlighetensammanträden.de olika nämndernasmunstyrelsens och att

medborgarna förutsätt-sammanträdenahandlingar föreläsa dessa ger
Givetvisinnan beslut fattas.förtroendevaldamedkontaktningar att ta

sammanträdesprotokoll,delkunnaockså värdefulltdet taattär av
Även informationkommunaldiarier.motioner ochinlämnade annan

förtroendevalda, reglementen,öppettider, telefonnummer,service,om
tillhan-börsig i olika ärendenvänderstatistik,avgifter, vart m.m.man

denangelägetdetflera fall kanpublika databaser. Idahållas via attvara
villspråk han eller honpå vilketväljainformationen kan tasökersom

del den.av
Infosond.i EU-projektet1996-1997deltar underStockholms stad 103
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Syftet skapa "elektroniskt för både offentligaär torg" och kom-att ett
mersiella tjänster. hjälpMed modern teknik skall medborgarna påav

hand kunna del politikernas och myndigheternas verksam-taegen av
het. All information den sekretessbelagda skall möjligtutom om- -

tillgänglig dygnetgöras runt.
Flera kommuner har lagt kommunstyrelsens och kommunfullmäk-ut

tiges protokoll på Internet. Sundsvalls kommun de kommunerär en av
varit aktiv det gäller kommuninformationen till-närmest göraattsom

gänglig för medborgarna.
Hittills har Datainspektionen givit klartecken för utlämnande av

information från kommuner till allmänheten via Internet vad kun-avser
görelser och kallelser till sammanträden justerade sammanträdes-samt
protokoll.

Vissa restriktioner gäller vid utlämnandet uppgift direktav en som
pekar enskilda med och adressut Innanpersoner namn, personnummer

kungörelse eller protokoll tillgängligt via någotInternet ellergörsetten
skall personuppgifter detta slag bort.nät, Personuppgifterannat tasav
förtroendevalda behöver dock inte bort.tassom avser

tillståndsärende frånEtt Sundsvalls kommun behandlas för närvaran-
Ärendethösten 1996de Datainspektionen. bland möjlig-rör annatav

heten lägga motioner till fullmäktige och kommunala diarieratt ut av
olika slag. ärendeDetta inte avgjort.är ännu

Demokratiutvecklingskommittén det viktigt denna utvecklingattser som
inte bara ocksåfortsätter påskyndas Till del handlar dettautan stor attom

sig mångafram. I fall databaser hos offentliga myndigheterpröva ord-är
nade så det svårt med enkla tillgängligadem all-är föratt att göragrepp
mänheten. Problemen kan bero på den tekniska uppbyggnaden eller på
sekretessbestämmelser. deMen nuvarande kommer med tidensystemen

byggas eller bytas deför lättare för tjänstemän och för-att ut göraattom
troendevalda söka och hämta in information. Vid sådana tillfällen detatt är
relativt enkelt organisera databaserna så handlingar såallmännaatt att
långt möjligtdet blir lättillgängliga för allmänheten via Internet ellerär
andra nätverk.

Datalagskommittén Dir. 1995:91 för närvarande tryckfrihets-överser
förordningens bestämmelser allmänna handlingars offentlighet medom
hänsyn till utvecklingen på IT-området. Syftet med översynen är att anpas-

lagstiftningen till dagens situation och möjligt till framtidens förhål-sa om
landen. Allmänhetens tillgång till information skall oberoende vil-vara av
ket myndigheterna valt för registrera denna information.sätt att

Skall informationen lättillgänglig medborgarna måsteför den ocksåvara
överkomlig i pris dag kostar det ingentingI del allmänna hand-att tavara av

lingar på plats vill ha kopiaDen eller avskrift allmän hand-som en en av en
ling kan få detta fastställd avgift. de handlingenI fall ADB-upp-mot ären en
tagning handlar det utskrift påoftast Avgiften skall bidra tillom en papper.

täcka de kostnader myndigheten åsamkas "extraarbetet".104 att som av
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själv kan digitalt lagrade informationenOm medborgaren hämta den
eller hon själv måste stå kostnaderna nå framblir det han för för attsom

till informationen och för vid behov skri-databasen, för föra överatt att
så enkeltden. Om databaserna uppbyggda det för förtro-är ärattutva

och tjänstemän information finns redan struk-endevalda framatt ta en
med relativt enkla åtgärder kan med gränssnitt riktadeförsestur som

möjligt tillhandahålla infor-allmänheten. blir således dennaDet attmot
mation till medborgarna till rimlig särkostnad.en

RRV på regeringens uppdrag utarbetatRiksrevisionsverket har för-
RRVprissättning informationstjänsterprinciperslag för avom

prissättning1995:64. föreslår enhetlig princip förMan uttagatt av aven
såvidaoffentligatillämpas inom den sektorn,information databaserur

innebärprissättningsprincipenbeslutats. föreslagnainget har Denannat
så samtliga kostnader föravgifterna skall beräknasför attattuttagenatt

ingåttuppdraget har inteoch distribuera täcks Iframställa attuttagen
tillhandahållasvilka fall information skall eller börställning till i utanta

avgift.
någon avgift inte börDemokratiutvecklingskommittén att tas utanser

motio-handlingardatanätverk hämtar allmännadå medborgare via som
allmän information hos kommu-beredningsförslag, protokoll ochner,

redan byggt ochkommunenSkälen till detta flera. Omär uppnen.
möjliggöra sök-blir särkostnaden förunderhåller databas externaatten

medbor-Samtidigtrelativt begränsad.ningar attresurser genomsparas
utsträckning.på i mindreefterfråga information platsförväntasgarna

det innebärdemokratiska vinsterNettokostnaden bör devägas mot som
information i kommunala frågor.hämta Enmedborgarna lätt kanatt

Rixlex tillgäng-med riksdagens databasjämförelse kan ärgöras som nu
kostnad vialig alla Internet.för utan

folkomröstningarfolkinitiativ tillUtveckling4.3.3 av

övervägandenTidigare

folkomröstningarkommunalaanordnandeförslagetförstaDet avom
valsättsutredning, i betän-års folkomröstnings- ochframlades 1950av

leddeSOU 1952:47. förslagDettaKommunal folkomröstningkandet
proposition.till någondock inte

i sittKommunaldemokratiutredningenår föreslog20Drygt senare
SOU 1975:41 lagregleringdemokratiKommunalbetänkande aven

fullmäktige,folkomröstningar. Förslaget innebarkommunala att som
frånskulle få inhämta synpunkterberedningen ärende,led i ettett av

bestämmel-införa särskildaTanken intekommunmedlemmarna. attvar
tillåta beredningsförfa-folkomröstning,kommunalför ettutan attser

propositionenundantagsfall.tillämpas i sällsynta Irande 105avsett att
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Kommunal demokrati, kommunallag prop. 1975/76:187, anslötny m.m.
sig regeringen till kommitténs förslag. Vid riksdagsbehandlingen, sked-som
de regeringsskiftetefter år 1976, godtog majoriteten de bärande tankarna i
förslaget. gjordesDessutom tillägg innebar synpunkter kundeett attsom
inhämtas "omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfa-genom
rande". Bestämmelsen infördes i års1977 kommunallag.

Frågan utreddes ånyo års1988 kommunallagskommitté. Utredningenav
avvisade i sitt betänkande kommunallagNy SOU 1990:24 alla former av
utvidgning folkomröstningsinstitutet. Kommittén menade utvid-av att en
gning detta skulle urholka den representativa demokratin. regeringensIav
förslag till riksdagen kommunallag prop. 1990/91:117 återkomom ny

motivering. Regeringen föreslog de äldre reglerna i princip skul-attsamma
föras till den kommunallagen.över Detta blev också riksdagensnya

beslut.

Folkinitiativet införs

Några år fråganutreddes på Lokaldemokratikommittén.nyttsenare av
Utredningen framhöll i sitt betänkande Lokal demokrati utvecklingi
SOU 1993:90 det finns goda demokratiska skäl komplettera detatt att
representativa med möjligheter till kommunala folkomröst-systemet
ningar. sågsDessa stärka den lokala demokratinsättett attsom genom

öka medborgarnas inflytande på den kommunala verksamheten.att
Folkomröstningar sågs också möjlighet för medborgarna att tasom en
ställning till vissa frågor oberoende partitillhörighet och möj-av som en
lighet för partierna direkt till folket föra fråga splittraratt ut en som
dem inbördes och därmed försvårar eller lamslår det politiska arbetet.

Lokaldemokratikommittén ansåg tiden utvecklaatt attnu var mogen
det kommunala folkomröstningsinstitutet och möjliggöraatt ett mer
frekvent utnyttjande detta. Kommittén föreslog därför kommu-attav
nallagen skulle kompletteras med möjligheter till folkinitiativ. Samtidigt
avvisade kommittén idéer minoritetsinitiativ, dvs. minoritet iattom en
fullmäktige skulle kunna initiativ till folkomröstning.ta en

Den form folkinitiativ Lokaldemokratikommittén föreslogav som
innebar viss andel de röstberättigade skulle fåatt väckarätt atten av
förslag folkomröstning, utlösa omröstningen skul-rättenatt attom men

förbehållas fullmäktiges majoritet. form folkinitiativDenna för
ansågs bidra till stärka medborgarinflytandet på något dra-att utan att
matiskt bryta det traditionella representativasätt mot systemet.

Lokaldemokratikommitténs förslag innebar minst tioatt procentom
de röstberättigade kommunmedlemmarna skriftligen begärt folkom-av

röstning skulle fullmäktige skyldig frågan. skulleDetatt tavara upp
dock fullmäktige folkomröstning skall hållas elleravgörvara som om en
inte. Om fullmäktige beslutar det skall bli folkomröstning skallatt en

samtidigt besluta hur frågan skall formuleras vilkaoch alterna-106 man om
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tiv de röstande skall kunna välja mellan.som
Lokaldemokratikommittén föreslog bestämmelser folkomröst-att om

ning skulle införas i kommunallagen. Själva omröstningsförfarandet
iskulle regleras särskild lag kommunala folkomröstningar.en om

Regeringen instämde i Lokaldemokratikommitténs argumentering. I
prop.propositionen lokal demokrati 1993/942188 framhöllom rege-

folkomröstningar bidra till vitaliseraringen kan den lokala demo-att att
enskilda möjlighetkratin medborgare till påverkanattgenom ges en

ansågoch ökat ansvarstagande. tidenMan för fre-att ettvar mogen mer
utnyttjande folkomröstningarkvent kommunala och de negativaattav

effekterna på den representativa demokratin inte borde överdrivas.
Regeringen valde dock sänka tröskeln möjlighetenför väcka folk-att att

initiativ. Lokaldemokratikommittén nivå påhade föreslagit tio procenten
de röstberättigade kommunmedlemmarna. Regeringen föreslog attav

nivån i stället skulle till Motivet tillfem sänka tröskelnsättas procent. att var
på minstdet med krav tio kommunmedlemmarna skulleatt ett procent av

bli alltför svårt få till stånd folkomröstningar i kommuner. övri-Deatt stora
ändringar regeringen gjorde i Lokaldemokratikomrnitténs förslagga som

lagteknisk karaktär.avvar
Riksdagen följde i regeringensförslaget proposition och möjligheten

till folkinitiativ folkomröstning infördes den juli 1994. Gällande1om
folkinitiativ innebär fullmäktige måste ställning tillregler att ta ettom
folkomröstning minst röstberättigadeförslag fem deprocentom om av

undertecknat initiativet. Fullmäktige behöver dock inte besluta att
folkomröstning; beslutet kan lika väl bli förslagetgenomföra atten

avslås.

med möjlighet till folkinitiativTvå år

folkinitiativ möjliggörabestämmelserna syftade tillDen att ettomnya
ökat utnyttjande kommunala folkomröstningar. då dettaHar syfteav
uppnåtts under de drygt två år bestämmelserna varit i kraftsom

intefinns någon omfattande studie gjord ViDet reformen.ännu vetav
folkinitiativ folkomröstning hittills tagits i 40-tal kom-dock att ettom

i något fall kommunfullmäktige beslutatdessa harInte attmuner. av
folkomröstning. Hittills alltsåbifalla förslaget har ingen folkomröst-om

olika kommit till stånd till följd folkinitiativ.ning, skäl, ettav av
Demokratiutvecklingskommittén tvingas konstatera ökningdenatt

till inte blivitantalet folkomröstningar förslaget syftade harsom av.av
riskerar därmed framstå skendemokratisk. kravReformen Ettatt som

på politiker-på folkomröstning många gånger dialog medär ett rop en
namninsamling vill uppmärk-medborgare skrivit underDe som enna.

traditio-politikerna på sakfråga bör diskuteras och deattattsamma en
påkanalerna inte tillfredsställande. Om dettanella fungerar gensvaret

uteblir riskerar ytterligare öka avståndet mellanständigt att 107manrop
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väljarna deoch förtroendevalda. Samtidigt finns uppenbar risk atten
många de medborgare aktivt in"förgäves" samlat kanskeav som men
tusentals kommer lusten sig i samhällsfrå-att tappa attnamn engagera
gor.

till stånd folkomröstningar denLättare att utan att
demokratin urholkasrepresentativa

Demokratiutvecklingskommittén fara med denna utveckling. Iser en
möjligheten folkinitiativoch med till införts och väckt betydandeatt ett

från sida ocksåintresse medborgarnas det angeläget dessa initia-är att
utsträckning i omröstningar.tiv i rimlig resulterar

Finns det då någon åtgärd kan vidtas för det enklare förgöraattsom
få ståndmedborgarna till folkomröstningar denatt representa-att utan

tiva demokratin därigenom urholkas
lågt ifrånregelverk tillfredsställer dessa kravutformaAtt ärsom

avvägning mellan å sidan denenkelt. handlarDet en ena represen-om
demokratins centrala roll beslutsfattandet och å andra sidantativa för

få stånd folkomröstningar.det lättare för medborgarna tillgöra attatt
frågaden diskussion vad kan i denna harförtsI görassom om som

höja hur mångaflera förslag förslag tröskeln förEtt ärpresenterats. att
folkinitiativ, frånmedborgare skall ha undertecknat fem procentettsom
varje folkinitiativ stå dub-till tio Därigenom skulle bakomprocent. en

åstadkommabelt så stark folkopinion i dag. Syftet med förslaget ärsom
i folkinitiativen så därigenom skulle ha lättare"tyngd" destörre atten

positivt fullmäktige. Vi inte det ileda till beslut i dock för-ett tror attatt
tillhand varit begränsad bland initiativtagarna, lettnumerärsta somen

folkomröstning. har varitfullmäktige avslagit förslag Detatt om snarare
sakfråganså fullmäktigeförsamlingarna olika skäl inte bedömtatt av

folkomröstning.lämpad för ensom
folk-förslag diskuterats går på höja tröskeln förEtt annat ut attsom

till samtidigt införa regelinitiativ femton och säger attprocent en som
sådantfullmäktige måste anordna folkomröstning det finns ettomen

fullmäktige inte sigfolkinitiativ. Därigenom skulle kunna motsätta ett
gånger så "tyngd"folkinitiativ, det harförutsatt storatt tre somen

skulleVi dock detta förslag för-dagens regler kräver. avsevärtatttror
imöjligheterna samla erforderliga särskilt kom-svåra störreatt namn,

åtgärd i frågaskulle sådan flytta beslutsrättenDessutom enmuner. en
minoritetrepresentativa församlingen till artikuleradfrån den aven

i konfliktkommunmedlemmarna. sådan förändring skulle kommaEn
den representativa demokratin.med

slå denskapa balans mellan vaktEtt sätt attannat att repre-omen
engagerade medbor-sentativa demokratin, och samtidigt underlätta för

få till stånd sådan opinionsyttring folkomröstningatt108 som engare en
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folkinitiativreglerbehålla dagensskulle kunnainnebär, att omvara
fullmäktige förmajoritet ikvalificeradpåkravtilldessakoppla ettmen

förslaginnebäravslås. Detta ettskall kunna att,förslaget omomatt
tredjedelminstochfolkinitiativ,folkomröstning väckts avengenom

hål-omröstningså skallförslaget,förledamöterfullmäktiges röstar en
las.

minoritetsinitia-idéernaihop medblandasinteförslag börDetta om
folkom-förslagetendastfullmäktigeledamöter. Det ärtiv för omom

gälla.skulleregeldennafolkinitiativväcktsröstning ett somgenom

avslå folkinitiativförKvalificerad majoritet ettatt

innebärbestämmelsertillförs attkommunallagenföreslårVi att som
majori-kvalificeradpåmed kravkompletterasfolkinitiativreglerna om

detinnebärfolkomröstning. Dettaförslag attavslåför ettatttet om
folk-förfullmäktiges ledamötertredjedel röstarmedräcker enatt aven

väcktsfråganstånd, förutsatttillskall komma attdenomröstning, för att
folkinitiativ.ettgenom

fullmäk-skallfolkomröstningarkommunala1994:692Enligt lagen om
också beslutafolkomröstninghållabeslutanslutning tilltige i attett en

om
omröstningen,för1.dag

omröstningslokaler,ochomröstningsdistrikt
röstlängdochframställas upprättas,skallröstlängdatt

till deställasskallsvarsalternativdefråga och4.den som
röstberättigade,

utseende,innehåll ochantal, samtröstsedlarnas
avslutad.skallröstsammanräkningen senastnär vara

anord-minoritetsbeslutockså vidmåste,frågori dessa ettBesluten om
majoritet.fullmäktigesrimligtvis fattasfolkomröstning,nande avav

fullmäktigeifolkomröstning väckts ettdå frågaFörfarandet genomom
följande.därförfolkinitiativ bör vara

folkomröstning skalltillställningfullmäktige genom-Först tar om en
skallförslagetgälleromröstningVid dennainte. atteller anses somföras

förnärvarande ledamöterna röstardetredjedelminstbifallet avenom
fråga ochtill vilkenställningfullmäktigeskallDärefter taförslaget.

fattaröstberättigadedeföreläggas samtskallsvarsalternativvilka som
folkomröstningar. dessaIkommunalaenligt lagenbeslutandravissa om

majoritetsprincipenomröstning därvanligbeslutfrågor fattas genom
gäller.

ochformulerasskallfrågafolkomröstningenstill hurframkommaAtt
mångakanröstberättigade,deskall föreläggassvarsalternativvilka som

måste därförfrågor 109dessaBeredningenkomplicerat. gesgånger avvara
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skälig tid, därför leda tillutan onödigatt tidsutdräkt. De beslut full-som
mäktige behöver fatta i anslutning till beslutett genomföra folk-att en
omröstning bör därför fattas inom två månader efter principbeslutetatt

anordna folkomröstningatt har fattats. Enligt lagenom kommu-en om
nala folkomröstningar skall dessa beslut fattas samtidigt. Lagen bör där-
för ändras så den medger rimligatt tidsfrist vid folkinitiativ folk-en om
omröstning.

Demokratiutvecklingskommittén konstaterar detta förslag inteatt är
invändningsfritt. Den inskränkning i den representativa demokratin

skapas emellertid ringaär omfattning. Det endastsom själva beslu-ärav
genomföratet folkomröstningatt efterom folkinitiativ,en ettsom,

kommer kunna fattas minoritetatt i fullmäktige. När det gällerav en
formulering frågeställning och svarsalternativ fattar fullmäktigeav
beslutet på vanligt Vi vill också erinrasätt. folkomröstningen all-attom
tid enbart rådgivande.är Efter folkomröstning det alltid fullmäk-ären
tige vanligt majoritetsbeslut bestämmerett åtgärdersom genom ochom
prioriteringar. Vårt förslag bör därför den betydelsevägas mot som
åtgärden kan få för öka medborgarnas inflytandeatt ochöver engage-

och delaktighet i samhällsutvecklingen.mang

4.3.4 Medborgerlig motionsrätt till fullmäktige
Grunden till den moderna kommunala självstyrelsen lades 1862genom
års kommunalförordningar. Sammanlagt fanns då 2400 landskommu-ca

89 städer och 10 köpingar.samt I de flesta mindre kommunerner fattades
besluten kommunalstämman. På kunde allastämman röstberättigadeav
kommunmedlemmar delta i överläggningar och beslut. I städerna fanns

motsvarande institution kallades allmän rådstuga. alltI fler kom-en som
avskaffades med tiden dessa församlingar och med kom-muner ersattes

munalfullmäktige respektive stadsfullmäktige. Kommunmedlemmarna
sina förtroendevalda fullmakt fattagav representanter beslut påatt

deras vägnar.
Då den kommunallagen trädde i kraft 1955 avskaffades helt möj-nya

ligheterna till direkt demokrati. De kommunsammanläggningar som
gjorts i flera omgångar har lett till det i dag praktiskt omöjligtatt attvore
sammankalla kommunalstämma eller direktdemokratiskten annat organ
dit alla kommunmedlemmar inbjuds. Det kannärmaste komma ärman
kommunala folkomröstningar komplement till den representativasom
demokratin.

Initiativrätten fullmäktigei

När den kommunala direktdemokratin representativersattes av en
demokrati försvann inte bara kommunmedlemmarnas beslutsrätt utan
också deras initiativrätt.110 De valda fick inte bararepresentanterna rätten
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initiativrätt. Dennaexklusivocksåi sina händerbestämma utanatt en
dock ingetfinnsdebatt. Detgenomfördesförändring störreutan som
rad olikaiförekommerså. Tvärtommåstedet sam-säger enatt vara

initiativrättmedkombineratbeslutsfattanderepresentativtmanhang
medlemmar.för

olikakommunfullmäktige på sätt.iärende väckaskandagI sexett

initiativ.nämnd kankommunalEn ettta0
motion.inlämnaledamot kanEn en0

revisions-medsambandharfrågorkanRevisorerna ta somupp0
uppdraget.

väckaföreskrivit det,fullmäktigefullmäktigeberedning kan,En om0
ärenden.

medgivit det,fullmäktigekan,kommunalt företagStyrelsen för ett om0
vissayttrande ifullmäktigesinhämtandeärendenväcka avavsersom

frågor.
väckasfråga kanviss ettfolkomröstning iärende genomEtt enom0

röstberättigade kom-deminst feminitiativ frånskriftligt procent av
munmedlemmarna.

formellabegränsademycketharkommunmedlemmarnaenskildaDe
folkinitiativundertecknasidaninitiativ. Vid ettmöjligheter atttaatt av

kontaktaförstås möjlighetfinnsviss fråga attifolkomröstning enom
förvalt-kommunaltillskrivaellerförtroendevaldpolitisktnågon att en
nämndviss fråga. Deniåtgärdpåkallanämnd förning eller att enen

skyldig-dock ingenharmedborgarefrånsådan skrivelsefår enensom
sakbehandling.tillärendethet att ta upp

fördjupadtillbidramedborgarinflytandet ochökaEtt ensätt att
finska kom-deninitiativrätt. Imedborgarna t.ex.demokrati att gevore

Bestämmelseninitiativrätt.sådanbestämmelsefinnsmunallagen omen
informationfåinitiativ ochmedkomma attmedborgarna rätt attenger

skallinitiativet. Dessutomföljdtillvidtagitsåtgärdervilka avsomom
initiativ med-vilkainformationfååretgångminstfullmäktige omomen

dessa. Omföljdtillvidtagitsåtgärdervilkatagit ochborgarna avsom
detvåminstuppgår tillfråga procentvissiinitiativtagareantalet aven

inomfullmäktigeibehandlingtillfråganskallröstberättigade tas upp
månader.sex

demokratisk traditionAllmän motionsrätt är en

anknyterpåbör utformas sättmedborgarna ettförinitiativrättEn som
på allafinns,föreningslivethelatraditioner. Inomdemokratiskavåratill

medlemmarnaförförslagsrätttraditionlägsta,dennivåer utom aven
initiativrättmotsvarande lllEnvaldaförbeslutsrätt representanter.och
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bör också kommunens invånare. Detta kan skeges motions-attgenom
utvidgas till allarätten röstberättigade iär kommunalvalet.som

denI diskussion förekommit kommunala folkomröstningarsom om
har förespråkarna framhållit dessa värdefulla komplement till densom
representativa demokratin. Motståndarna har däremot folkomröst-sett
ningar skadliga konkurrenter till den representativa demokratin.som
En medborgerlig motionsrätt förhåller sig på helt till denett sättannat
representativa demokratin. Den varken konkurrentär eller kom-etten
plement, förädlar deutan representativa demokratin denattgenom ges
värdefullare egenskaper.

En medborgerlig motionsrätt skulle på radikalt bidra tillett sätt att
dörrarna till deöppna politiska minska avståndet mellan väl-rummen,

jare och valda och öka förståelsen för den representativa demokratins
arbetssätt. Den skulle också bidra till öka intresset för de kommu-att
nalpolitiska frågorna och därmed underlätta rekryteringen till kommu-
nala förtroendeuppdrag. Förvisso kan medborgerlig motionsrätten
också leda till goda förslag väcks, vilkaatt aldrig skulle kommaannars
fram.

Den främsta invändningen kan riktas detta förslagmot ärsom att
beredningen motionerna skulle innebära kraftigt ökad arbetsbe-av en
lastning deför kommunala nämnderna, förvaltningarna och fullmäktige.
Det uppenbart såär arbetsbelastningen skulle ökaatt i viss utsträck-
ning. Det samtidigt angelägetär erinra det finnsatt goda möjlig-attom
heter skapa rutiner innebäratt ökningen arbetsbelastningenattsom av
blir rimlig.

Alla svenska organisationer, inklusive politiska partier och folkrörel-
ordnar regelbundet kongresser eller motsvarandeser, sammankomster.

Till dessa har i regel alla medlemmar lokala och regionalasamt organi-
sationer motionsrätt. Besluten fattas dock de valda representanterna.av
Antalet motioner varierar givetvis mycket. Ett antal motioner bru-stort
kar positivt tecken: organisationenett har många engageradeses som
medlemmar med många idéer och mycket åsikter. Ingen organisation
betraktar antal motionerett stort problem. Det finns etableradeettsom
rutiner för på smidigt bereda,att besvaraett sätt och besluta ett stortom
antal motioner. Ibland kan flera hundra motioner under någraavgöras
få dagar. Ofta har organisationerna också motionsrätt för medlemmar-

på distriktsstämmor eller andra på den regionala nivån.na Attorgan
kombinera motionsrätt för medlemmar med beslutsrätt för valda repre-

i hög gradär etableradsentanter imetod den svenska demokratiskaen
traditionen.

Utformningen motionsrättenav

Vid organisationers kongresser finns normalt sista tidpunkt fören
inlämning motioner.112 Detta det möjligtgör motionerna iav att sortera
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motionärers förslag inomDärigenom kan olikaämnesområden. samma
kan besvarasmotioner inomoch fleraområde ihop ämnevägas samma

kommunmedlemmarnasliknande skullePåsammanhang.i sättettett
varje år kaneller två datumregleras.motionstid kunna Ett sättas ut som

datum behand-kommit in dettaMotionermotionsdag.sista senastsom
sådant förfarandetolvmånadersperiod.inom Ettfullmäktigelas enav

bådemassmotioner påhandmöjligtockså detskulle ettgöra att ta om
till varje kommundockpraktiskt böroch Detkorrekt attsätt. uppvara

handläggningenföreskrifter behövs fördetaljeradedeutforma avsom
motionerna.

beslutenkommunalapåverka devill med ochMedborgare varasom
denflera olika skedenimotionsrättskulle avengagerasgenom en

tillförslagmotionen skrivs,beslutsprocessen:demokratiska när ettnär
berederfrån den nämndprotokoll finnsfinns utarbetat, när ett somsvar

fullmäktiges debattvidkommunstyrelsen ochrespektive frånärendet
del hand-möjligheternatillfällen skulleVidoch beslut. dessa att ta av
på fullmäkti-tittalyssna ellermöjligheternavia ochlingar Internet att

de medborgaresärskilt värdefulla fördirektsändningigedebatten vara
motionerat.som

Även kansaklig behandlingmotion fårvarje anta att enmanenom
fler medbor-politiska prioriteringarmotion väger tyngresom avser

med-motiv förtillförden. Motionsrättensig bakomställt ettgare som
förslag. Dennaoch arbeta framdiskuteratillsammans ettborgare att

organisationer,etablerade nät-verklighet både förblirmöjlighet nya
blidiskussioner kangrupperingar. Sådanatillfälligaochverk enmer

socialatill öka detlivet och bidrademokratiskaviktig del det attav
röstberätti-flertalundertecknasmotion skall kunnakapitalet. En ettav

motionsrättinte haOrganisationer kankommunmedlemmar.gade men
ellerfått stödframgå denbilagormotionen ellerdet kan att enavav

organisationer.flera
kommunallageniföreslår detDemokratiutvecklingskommittén att

iröstberättigadedemotionsrätt förbestämmelser ärinförs somom
full-så,motioner beredasbörEnligt gällande lagkommunalvalet. att

väcktes.motionendetinom år frånbeslutmäktige kan fatta attett
medborgareväcktsmotionergälla debör förDetsamma somavsom

handlägg-detaljerna förkommunfullmäktige.i Desitter närmareinte
fullmäkti-varjearbetsordningi denreglerasmotioner börning somav

fastställer.självge
motionernahanteringenformelladendrag kommerallmännaI av

inkommit till kom-motiontill på följande Närnaturligen sätt.att en
motions-motionären harhuruvidakontrolleras förstmunfullmäktige

motionsrättmotionären haravvisas.motionen Omfall börIrätt. annat
deninomförslaghuruvida motionärenskontrollerasbör därefter ryms

besvarasmotioneninte fallet börsåOmkommunala kompetensen. är
angelägenhet.kommunalinte berörden 113hänvisning tillmed att en
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Motioner myndighetsutövningrör någon enskild bör besvarassom mot
med hänvisning till sådana ärenden inte behandlasatt fullmäktige.av

Om motionen berör kommunala angelägenheter, inte myndig-men
hetsutövning enskild, bör den därefter beredas påmot vanligt ochsätt,

det lämpligt tillsammansär med andra motioner i Närom ämne.samma
motionen sedan behandlas fullmäktige har motionären ingen yttran-av
de- eller förslagsrätt. Han eller hon har endast i kraft dennärvarorätt av
regel fullmäktigessäger sammanträdenatt offentliga.ärsom
Fullmäktigeledamöterna har däremot, vanligt, delta irätt att över-som
läggningarna.

Allmänhetens frågestund fullmäktigei

Vid sidan medborgerlig motionsrätt finns det också andra åtgärderav
kan vidtas för dörrarna för allmänhetenöppna tillatt de politiskasom

del kommunerEn har i dag någon form "allmänhetens frå-rummen. av
gestund" eller debatter och utfrågningar i anslutning till fullmäktiges
sammanträden. Enligt kommunallagen får fullmäktige bestämma all-att
mänheten får ställa frågor årsredovisningen vid sammanträdeettom
med fullmäktige. Syftet med den bestämmelsen främja öppenhet iär att
den kommunala ekonomihanteringen och öka allmänhetens intresse för
hur politikerna sköter kommunens ekonomi.

I de kommuner olika frågestunderprövat har antalettypersom av
medborgare deltagit ofta varit tämligen begränsat. Vår bedömningsom

införandet medborgerligär motionsrättatt kan bidra till ökatettav
intresse. Samtidigt bör möjligheterna kommunmedlemmarnaför att
ställa frågor till och få de förtroendevalda utvecklas.att svar av

Det angeläget bygga möjlighetenär för medborgare ställaatt ut att
frågor, inte bara årsredovisningen, i alla hör tillutan ämnenom som
fullmäktiges och nämndernas verksamhet. möjlighetEn praktisktatt

detta fullmäktige i anslutning till sittär att sammanträde ord-arrangera
frågestund. Till denna frågestund medborgarna möjlighetnar en attges

i förväg lämna in frågor, vilka besvaras ordföranden i berörda styrel-av
och nämnder eller andra förtroendevalda. naturligtDet denärser attav

lämnat skriftligt formulerad fråga också får skriftligtsom etten svar.
Efter fråga besvarats bör allmänheten möjligheteratt till följd-en ges
frågor och kommentarer.

Demokratiutvecklingskommittén inte det behövs någon lag-attanser
ändring för sådana åtgärder skall komma till stånd. bör iatt De första
hand genomföras frivilliga initiativ kommunfullmäktigeförsam-som av
lingarna. Varje kommun bör sig fram hittaför brapröva och ända-att
målsenliga former för allmänhetens frågestund.

114
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perspektivetVänd på4.4

hål-hierarkiska strukturerindustrisamhälletsJordbrukssamhällets och
framåtUtvecklingen drivs inte längrepå brytasler att genomupp.

ställettill underlydande instanser. Iordergivning från maktcentrumett
distrikt, lokalavdel-organisationerna.neråt i Kommuner,maktenflyttas

själva.givna bestämmafår, inommedborgareningar och merramar,
tekniskintresse och snabbutbildningsnivå, politisktökatHöjd en

spridning makten.förutsättningar förutveckling goda avger
tillräcklig. kapi-gånger bra sällan Idecentralisering mångaEn är men

på demokratin.medborgarperspektivvi förtel har argumenterat etttre
decentralise-Vad kanfrågeställningentraditionellastället denförI

kan lösaspå följande Vadföreslår frågan ställs inteviras sätt:att
strukturer därnaturligt sökablir det efterperspektivetlokalt detI att

så dessasjälva ellermedborgarnade berördabeslut närafattas somav
besluten.då de bästaenkelt fattasHuvudskälet heltmöjligt. är att

beslut ochmed och fattamöjligheterfår reellaMedborgarna attatt vara
och familjen.denfrågorför änrörta personenegnamersomansvar

maktspridningen ochpå åtgärder ökarexempelfinns fleraDet som
samhällsutvecklingen.ifler medborgaretillbidrakan att engagerasom

sådantpersonalochbrukareinstitutionsstyrelser för ärinrätta ettAtt
förtroende-behövs flerså detkommunenorganiseraexempel. Att att

möjligt kantill så mångauppdragsprida dessavalda och ettatt varasom
särskilt framhållaDemokratiutvecklingskommittén villexempel.annat

loka-direktvaldabli möjligt inrättabör detdet förstatvå saker. För att
planerings-kommunaladenbör förandra formernaFör detla organ.

utvecklas.processen

lokalaDirektvalda4.4.1 organ

kommunsammanläggningarna, har1970-talet,slutet efterAlltsedan av
demokratin tillrepresentativaflytta denförsök gjorts förrad att neren

kommun-Kommunfullmäktige harnivån.subkommunaladen utsett
olika kom-nämnder harkommundelsnämnder. Till dessadelsråd och

pånågra de kommuneruppgifter.varierande Idelegerat somavmuner
avskaf-dessakommundelsnämnder harinfördetidigt stadiumett senare

stadsdelsnämnder underochkommun-har införtAndra kommunerfats.
frå-flertal olikakommundelsnämnd har förår. En ettansvaretsenare

brukarLedamöternakommunen.avgränsad deltydligtinom avengor
i kommunfull-mandatställningenenlighet medproportionellt iutses

kriteri-andraockså lägga inkanpartiernamäktige. Om överensär man
kommundelen elleriskall bo sammansätt-ledamöterna attattt.ex.er,

parti-kommundelen. Omi just denvalresultatetskallningen motsvara
proportionellt val.tillparti hävdavarjekan 115inte rättenöverensärerna
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På år har det också skapats möjligheter till villkorad delegation,senare
självförvaltningsorgan och partipolitiskt oberoende nämnder. Villkorad
delegation innebär nämnd uppdrar åt anställdatt fatta beslutatten en
på nämndens Innan han eller hon fattar beslutetvägnar. måste de som
utnyttjar nämndens tjänster ha fått lägga fram förslag eller sig ochyttra
i vissa fall ha tillstyrkt förslaget. självförvaltningsorganäven Ett kan få i
uppdrag nämnd sköta driften viss anläggning eller insti-attav en av en
tution. Uppdraget kan däremot inte omfatta geografiskt område.ett
Självförvaltningsorganet skall bestå för brukarna ochrepresentanterav

deför anställda och nämnden. nyligenDen beslutade femårigautses av
försöksverksamheten med lokala skolstyrelser exempel på själv-är ett
förvaltningsorgan.

Med partipolitiskt oberoende nämnd brukar ledamöter-en attmenas
skall väljas de berörda medborgarna i personval. Det finnsett rentna av

för närvarande endast sådan nämnd i Sverige; i Svågadalen ien
Hudiksvalls kommun. Denna nämnd har formellt kommun-utsetts av
fullmäktige i enlighet med medborgarnas val. Detta förutsättermen att
partierna i fullmäktige kommit följa resultatetöverens och avstårattom
från till proportionellt val. partipolitiskträtten En oberoende nämnd
har ställning vanlig nämnd.samma som en

allaI dessa fall det kommunfullmäktige ellerär central nämnden som
inte bara delegerat beslutsrätten också de lokala beslutsfat-utan utsett

Kommunfullmäktige det lägsta direktvaldatarna. är Förorganet. att
minska avståndet mellan väljare och valda och för skapaatt större
intresse och för lokalade frågorna har det flera gånger dis-engagemang
kuterats möjligheten direktaha val på kommundelsnivå.att
Kommunaldemokratiska kommittén initierade principdiskussion ien
frågan i sitt betänkande Direktvalda lokala Ds 1981:8.Knorgan

Tidigare överväganden

Inom Kommunaldemokratiska kommittén ståndpunkterna delade.var
De önskade möjlighet till direktval såg i det fördjupningsom en en av
det demokratiska inflytandet i samhället huvud Väljarnaöver taget.
skulle få möjlighet direkt påverka personsammansättningen iatt de

lokala politiska församlingarna. Därigenom borde derasmest engage-
och intresse för den lokala politiken främjas. Arbetet med remis-mang

lokal planering och lokala prioriteringar mellan samhällsinsat-olikaser,
sågs fullföljande tanken bakom den kommunalaett självsty-ser som av

relsen.
villeDe avstå från möjligheter till direktval framhöll kom-attsom

munfullmäktige inte kan avhända sig det för servi-yttersta ansvaret att
i olika kommundelar blir rättvist fördelad eller sådan inrikt-cen ges en

ning flertalet medborgarna önskar. decentraliseringssträvan-Desom av
den påbörjats i många kommuner fåskulle konkurrens116 och häm-som
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direktvaldaockså debefaradeMan attlokaladirektvalda organ.avmas
fickhårt dealltförkringskärasskulleuppgifter enlokala omorganens

kommunfullmäktige.den imajoritetpolitisk änannan
valtek-övrigt fleradiskuterade ikommitténKommunaldemokratiska

direktval.vidaktualiserasfrågor ettadministrativaochniska som
ställningstagande. Dennågotfråndockavstod göraKommittén att

några lag-ochopiniondeladpåvisadeföljderemissbehandling ensom
aldrig.utarbetadesförslag

antalfrågan. EttberörafrånavstodDemokratiberedning attårs1983
bered-yttrandensinafrågan i överändåbehandladeremissinstanser
SOUlandstingochkommunerfolkstyre iAktivtbetänkandeningens

regeringensideklarationprincipiellföranledde pro-1985:28. Detta en
landsting. Denochi kommunerfolkstyreaktivt1986/87:91position om

infly-politisktreelltfåmåstenämnderlokala ettkorthetiinnebar att
struk-politiskaderasskall få detde är attförutsättning förtande. En att
skullefallkommunfullmäktige. I annatimed denharmoniserartur
till deuppgifterbetydelsefullaföratvekakommunfullmäktige utatt

hämmas.därigenomskulleDecentraliseringsarbetetnämnderna.lokala
motio-flertalinlämnadesriksdagen ettibehandladespropositionenNär

Konstitutionsutskottetlokaladirektvaldaförpläderade organ.somner
i det fort-fråganhinder för överväganågotförelåg attintedetansåg att

kommunallag.medberedningsarbetet en nysatta
Kommunal-års1988kommunallagen togmed denarbetetI nya
Kommitténlokaladirektvaldafråganlagskommitté organ.omupp

vik-verkligtanförtrotvekaskullekommunfullmäktige attbedömde att
skulle haiblandochsjälvinte utsett entilluppgifter somtiga manorgan

Även fullmäktigedensammansättning änpartipolitisk omegna.annan
uppgifternariskerakunde attinställning,skulle ha generös manen

skende-bliskullelösningenföreskrifterdetaljerade attsååtföljdes av
kanorganisationdecentraliseradocksåframhöll attmokratisk. Man en
full-ocharbetsformeroch attserviceinriktningiolikhetervissatillleda

olika kom-iservicenförsigavhända attansvaretaldrig kanmäktige
förodelatharFullmäktigefördelad. etträttvist ansvarblirmundelar

helhet.i dessverksamhetenkommunaladen
framhöllkommunallag1990/91:117 rege-propositionenI om en ny

direktvalförslagframläggaberedd ett avden inte att omringen att var
begränsakandirektvalskäletstarkaste attnämnder. Detlokala var

verksamheten.förtotaladet ansvaretmöjligheterfullmäktiges att ta
påverkakommervalutslaget atthuroklarhetuppstårDärigenom omen

fullmäktigedär styritydligtsärskilt systernblir ettDettaverksamheten.
riksdagsbehand-Vidriktlinjer.och allmännamålatt angegenommer
yrkandenmed attmotionerlämnades flera ompropositionenlingen av

Konstitutionsutskottetmöjligt.bliskullenämnderlokalatilldirektval
utskottet.följderiksdagenochyrkandendessaavstyrkte

117
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Lokalsamhällets betydelse ökar

Sedan den kommunallagen infördes har utvecklingennya visat på den
allt betydelsenstörre väl fungerande lokalsamhällen. Detav i byn,är
bostadsområdet, stads- eller kommundelen demokratisktettsom enga-

och socialt kapital kan byggasettgemang Det därär gränser-upp. som
mellan sektorsmyndigheterna måste brytasna och ersättasner av sam-

verkan och helhetssyn. deI flesta kommuner har olika satsningar gjorts
på stärka lokalsamhällena.att På landsbygden har lokalaett tusenpar
utvecklingsgrupper medborgarna.startats I dessa förening-av grupper,

och byalag samverkar medborgarnaar partigränsernaöver för bygdens
bästa. I storstädernas förortsområden har samtidigt rad åtgärder vid-en
tagits för skapa förutsättningaratt och invånarna stöd och instrumentge

själva förändra bostadsområdenaatt till det bättre. Parallellt med denna
utveckling har antalet medlemmar och aktiva i de politiska partierna
fortsatt minska.att

Från många på landsbygden har önskemål framförtsgrupper om en
möjlighet direkta valatt lokalt Syftetutsegenom ett stärkaär attorgan.
den lokala demokratin, få fler medborgare åtagaatt sig förtroen-att
deuppdrag, korta avstånden mellanatt väljare och valda och stimu-att
lera iett dengemensamt delen kommunenengagemang egna utan attav
för den skull efter dela den.sträva På sikt kan dettaatt bredda rekryte-
ringsbasen för förtroendevalda i kommunens centrala organ.
Landsbygdsriksdagen 1996 uttalade starkt önskemål olikaett attsom
modeller självstyre, lokalt beslutsfattande och medborgarmedverkanav
bör utifrån lokalaprövas förutsättningar.

Stockholms stad inför från och med 1997 stadsdelsnämnder i hela sta-
den. Ett syftena med reformen fördjupaär demokratinav att och öka
det lokala ansvarstagandet och medborgarinflytandet. Staden har i en
skrivelse till regeringen i december 1995 framfört önskemål lag-om en
ändring möjliggör försök med direktval iett tre-fyrasom stadsdelar vid
1998 års allmänna val. Regeringen har dock lämnat denna skrivelse utan
åtgärd.

Demokratiutvecklingskommitténs överväganden

viktigasteDe framförts direktvaldaargumenten lokalamotsom organ
kommunfullmäktigeär inteatt skulle vilja delegera verklig makt till ett

inte själv särskilt inte detutsett, harorgan man politiskom en annan
majoritet fullmäktigesän Dessutom skulle den kommunala lik-egen.
ställighetsprincipen hotas.

Vi inte det orimligtatt är jämförelsegöraanser att med den natio-en
nella nivån, maktförhållandenaäven där annorlunda. Påär denom
nationella nivån har det aldrig något problemansetts störrevara om en
kommunstyrelsemajoritet118 har politisk tillhörighet landetsänen annan
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sig eftermajoritetpolitiskhar rättaregering. Kommunen attoavsett
fastställer.riksdagenövrigtspelregler ideochkommunallagen som
med riks-i enlighetberäknasstatsbidragfår också deKommunen som

beslut.dagens
sigmotsvarande hapåskulle rättasättlokalt attdirektvaltEtt organ

spelreglergrundläggandeandramål ochreglementen,deefter som
lokalatill detfördelasskulleAnslagkommunfullmäktige fastställer.

kommunfullmäktige fast-medi enlighetverksamhetdessförorganet av
med denjämförtskillnadprincipiellviktig ochfördelningstal. Enställda

vilketbeskattningsrätt,harvarje kommunnivånnationella är att egen
praktisk bety-dockskillnad saknaraldrig ha. Dennakommundel kanen

beräk-anslagfårVarje lokaltsammanhang. etti dettadelse somorgan
objektiva grunder.pånats

gjortstidigarelokaladirektvaldaövervägandendeI somorganom
grunder.partipolitiska Detpåutseddabliförutsättsledamöternahar

måsteledamöterna ettsjälvklarhet i utsesdock ingenfinns att genom
vilka grunderpåbestämmerkommunenval.partipolitiskt Det är som

skallledamöterna utses
dendirektvalt lokalt ärkan kommai dag ettDet organnärmaste man

kommunfull-HudiksvallsutsågsSvågadalsnämndenså kallade avsom
Svågadalen. Dennaimedborgarnablandomröstningmäktige efter en

politiskafick inteNämndenpersonval.omröstning rent sammaettvar
någonhellerinteHudiksvall,ikommunfullmäktigefärg annanmensom

oberoende.partipolitisktdeneftersomfärg, är
flerafinnsdetkonstateraDemokratiutvecklingskommittén kan att

Vi tyck-lokaladirektvaldaochbådetalar för emot organ.argument som
möjligtlångt detsåkommunallagstiftningen ärviktigtdet attäratter

åt demycketlämnardvs.karaktär, stort utrymmetillåtande etthar en
och demo-organisationenlokaladenutformaenskilda kommunerna att

kratin.
utsträckningifunnits harhittillskommundelsnämnder storDe som

effektivite-och ökagällerdetresultatgodagivit attnär resurserspara
betydligtvaritframgångarnaharverksamheten. Däremoti meraten

och för-väljaremellanavståndetminskagällerdetblygsamma attnär
positivtvaritområdet haribottoftastledamöternatroendevalda. Att
avstån-minskabidragit tillavgörandenågotpå attinte sättdet harmen

medborgar-kända förvaritenkelt inteheltförtroendevalda hardet. De
åtföljtshellerinteharbeslutenpolitiskadeDecentraliseringen avavna.

Därmedjournalistiken.granskandedenutvecklingmotsvarande aven
i slagsfattaskommabeslut kanviktigaallt fler attrisk förfinns enatten

kommun-skulle kunnadirektvaltillMöjligheteroffentlighetsskugga. ge
väljaremellanavståndetminskaförutsättningardelsnämnderna attnya

lokala demo-denochmedborgarinflytandetutvecklaochvaldaoch att
kratin.

lokaladirektvalda 119ochförsammanvägning emotargumentenEn av
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förtalar möjligheten till direktvalatt bör fåorgan chans. börDet där-en
för bli möjligt för de kommuner vill införa direktvalda lokalasom organ

det, igöra eller fleraatt kommundelar. Eftersom sådanen reformen
innebär kommunalrättslig förändring grundläggandeen och principi-av
ell karaktär bör den till börja medatt genomföras försöksverk-som en
samhet och utvärderas Försöksperioden bör så lång denattvara ger

för långsiktigautrymme konsekvenser utvecklas och tidatt för en
ordentlig utvärdering. Demokratiutvecklingskommittén föreslår därför

dispenslagstiftning införsatt det möjligtgör för kommuneren som att
inrätta direktvalda lokala med verkan från och med års1998 all-organ

val och tvåmänna mandatperioder framåt.

Fullmäktige bestämmer inrättande och utformningom av
direktvalda lokala organ

lokaltEtt utformas på det kommunfullmäktigesätt bestämmer.organ
Det kan områdesstyrelset.ex. för bygd eller bostadsom-vara en etten
råde eller stadsdelsnämnd. Kommunfullmäktige fastställeren regle-ett

vilket det framgårmente vilka det lokalaav uppgifterorganets är.
Fullmäktige beslutar också fördelningstal enligt vilka anslagetom
beräknas till respektive områdesstyrelse. Därutöver kan fullmäktige

mål för de verksamheter bör haange standard och försom gemensam
den service tillhandahålls.som

Eftersom utformningen lokalt kommunalett är frågaav organ en
måste kommunen också ställning till formernata för valet till detta

Ett direktval kan i princip utformas på tvåorgan. partivalsätt; ettsom
eller personval. Partivaletsett fördelar framträder tydligastsom om
antalet röstberättigade ganskaär medan personvaletsstort, fördelar blir
tydligare mindre området är.

Ett partival formtar vanligt allmänt val medett valse-samma som en
del för varje parti och möjlighet kryssa för den kandidatatt på valsedeln

helst vill vald. Ett personval kan utformas påsom man motsvarandese
valet i Svågadalen.sätt Alla kandidater placeras i bokstavsordningsom

på och valsedel och väljaren kryssar för de kandidateren hansamma
eller hon helst vill valda. sådanEn valsedel skulle kunna förses medse
partibeteckningar för de kandidater önskar framhålla de ärattsom par-
tipolitiskt engagerade.

kommunerDe väljer inrätta direktvaldaatt lokala kommersom organ
i dag okändamötaatt problem förhoppningsvis också störremen ett

bland sina medlemmar. Skall inrättandet direktvaldagensvar lokalaav
leda till fördjupad demokrati förutsätter detorgan kommunfull-en att

mäktige verkligen beredd lämnaär ifrån sig makt tillatt de direktvalda
Vi har å andra sidan svårt tänkaorganen. fullmäktigeför-att attoss en

samling inte120 vill släppa ifrån sig makt till direktvaldasom överorgan
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skende-då handlaskullesådana.inrätta Detskullehuvud taget om en
frånavstå efter-det bättresådan reformreform. En attmokratisk vore

direktvaldaproblem ärdeskulle förvärraenbartden organsomsom
maktspridning bådevilja tillverkligdet finnslösa. Mentänkta att enom

förvaltningarnacentralaoch depolitiska ledning trorkommunenshos
skall ledalokaladirektvaldagoda förförutsättningarna är att organatt

medborgarinflytande.utvecklatdemokrati ochökadtill ett

nerifrån ochSamhällsplanering4.4.2 upp

och bygglagen. Iplan-samhällsplaneringenkommunalaDen styrs av
ochÖversiktsplanerkommunernalagmed dennaenlighet upprättar

Översiktsplanen målen denförallmännaredovisar dedetaljplaner.
kommunfullmäktige. Genomfastställsplaneringen ochfysiska enav

översiktsplanensamrådpå1996 har kravetjanuarilagändring den 1 om
ochbeslutsunderlagfullständigtfåavsikt framiförstärkts ettatt mer

Översiktsplanenpåverkan.till insyn ochmöjlighetermedborgarnasöka
kommunfullmäk-behandlasmåstedenaktuellhållasskall att avgenom

mandatperiod.varjegång underminsttige en
elleröversiktsplanen förfördjupningar tätorterocksåIbland görs av

innefat-brukarfördjupningsådankommundelar. Enavgränsadeandra
bebyggelsemiljönutvecklingenlångsiktigabeskrivning den avta aven

kanvadochdetaljplaneläggasskallvaduppgifter somsamt somom
fördjupningenbygglov. över-och Hurdetaljplangenomföras avutan

bygglagen.ochi plan-dock intetill reglerasskallsiktsplanen
mark-mellandelsskyldigheterochrättigheterreglerarDetaljplanen

denLagändringarnaemellan.markägaredelsallmänna,och detägare
intestärksmedborgarinflytandet attinnebärjanuari 19961 att genom

och med-enskilda medborgareocksåochbara sakägare utangrannar
skalli sakenintresseväsentligtharborgarsammanslutningar ettsom

samråd.programarbetei såvälmedverkantilltillfälleberedas som
frågor.synbara Detpåtagliga ochhandlarplaneringenfysiskaDen om

aktivtochfulltmedborgarnalätt utrelativt för stegetatt tadärförär
samhället inne-ikunskapsnivånhöjdafrågor.i Densig dessaengagera
överblickasig ävenkännermedborgareallt fler attocksåbär att mogna

frågorarkitektoniskatekniska ochekonomiska,komplexade ofta som
utvecklingsgrup-lokaladeMångaplaneringen.fysiskai denligger av

utvecklaochförändra när-medarbetatlandsbygden harpå attperna
storstädernasantalpågår iförändringsarbete ettdetmiljön. I avsom nu

roll. erfaren-central Deplaneringenfysiskadenförortsområden har en
lillautvecklingsprojekten Den tätor-vunnitBoverketheter genomsom

bådemedborgareenskildavisarboendeserviceSamordnad attochten
framtid.lokalsamhällessittnärmiljö ochsinplaneraoch villkan egen

uppbyggnad för-ochstrukturdockharbygglagenochPlan- somen
planeringen."uppifrånstyrning" 121ochrollerkonventionellastärker av
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Den stark tilltro till rationell planeringsfilosofigenomsyras av en en som
utgår från centrala kommunkanslier bäst på identifieraatt är att pro-
blem och förändringsbehov och på initiera planering. Enligt dettaatt

kan medborgarnas synpunkter inhämtassynsätt endast vid planerings-
rationella tillfällen samråd och utställning plan.som av en
Kännetecknande för både samråd och utställningar medborgarnaär att
endast på andra förslag och inte idéerför ochreagerar agerar egna upp-
fattningar.

Vår uppfattning plan- och bygglagen innehåller bestämmelserär att
nödvändiga inte tillräckligaär för till medborgarnasatt tasom men vara

vilja sig i och för lokalsamhällets framtid.att Utövertaengagera ansvar
samrådde plan- och bygglagen kräver, bör kommunerna mötam.m. som

medborgarnas med stödjande arbetssätt kombine-ettengagemang som
professionalism med respekt lokalaför medborgarinitiativ. Det kanrar

handla fram modeller för söka, strukturerat.ex. att ochta attom pre-
kunskap, utveckla förändringsarbete i demokratiskasentera att for-ett

och hitta former för dialog mellan invånare och myndig-attmer nya en
heter. utsträckningI handlar det också moraliskt stöd till destor om

initiativtagarna.lokala harHär främst kommunen och bostadsföretagen
viktiga roller spela. behövsDet stöd från professionella planerareatt

bidrakan till utvecklingsarbetet struktur och länkaattsom ge samman
det med den kommunala planeringen frånoch politiker kan funge-som

katalysatorer.ra som
Politikerrollen blir i detta sammanhang inte främst besluts-att vara

ifattare formellt ha direkta kontakter med medbor-ett system, utan att
fungera samtalsledare i demokratiska diskussio-attgarna genom som

blir viktigtDet politikerna kan stimulera, på ochatt taner. vara sam-
ordna medborgarnas i det lokala utvecklingsarbetet.engagemang
Politikernas uppgift kommer handla ledaatt änatt att styrasnarare om
utvecklingen.

naturligaDen planeringsnivån för dem bor eller verksamma iärsom
område finns mellan den kommunövergripande översiktsplanen ochett

Översiktsplanendetaljplanen. inte så detaljerad människor kän-är att
sig särskilt berörda, medan detaljplanerna oftast begränsade tillärner

mindre byggobjekt. iDet lokalsamhället det finns möjlighe-ett är som
fånga människors lust och intresse för sig iter att attupp engagera

utvecklingsarbete och planering. Det här kan överblicka, förståär man
och känna igen sociala mönster.

begränsatEtt antal kommuner i dag fördjupningar översikts-gör av
planen olikaför kommundelar. Detta kan tillsättett att ta ettvara vara
lokalt medborgarengagemang. led iEtt arbetet kan utformaattvara
lokala utvecklingsprogram, utifrån problembeskrivning pekarsom en
på vad bör förändras och vilka målen med förändringarna.ärsom
Sådana bör arbetas utifrånfram de initiativ medborgarnaprogram som
och föreningslivet på och i takt det möjligt allaför122 orten tar gören som
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vill delaktiga. Kommunens planerare måste här inteatt varasom en
balansgångalltid enkel och tillföra professionell kompetens kom-samt

munövergripande och regionala perspektiv, undvika rycka initi-attmen
frånativet medborgarna eller den lokala mognadsprocessen.störa
har riktats flera invändningarDet integrera lokalt utveck-mot att

lingsarbete med fysisk planering. vanligasteDen det inte gårär att att
överlåta fysisk planering till eller vanliga medborgare. Detamatörer är

inte avsikten.dock detta Det handlar annorlundaärsom snarare om en
rollfördelning mellan medborgare och professionella planerare. Det är
planerarna har för den formella hanteringen planin-ansvaretsom av

i utredningsmetodikoch planprocess, kunskaper och förmågastrument
intressemotsättningar och helhetsbilder.beskriva detDäremot äratt ge

förmågan formuleramedborgarna har den bästa problem ochattsom
mål lokalsamhället.I framtidsperspektiv kanske det blirförsätta ettupp

vanligare medborgarna ikläder sig rollen beställare visavi kom-att av
munal planering.

invändning utvecklingsarbetet blidet lokala kanEn är attannan en
omvärlden isolerad företeelse saknar verklighetsförankringfrån som

i isole-resulterar i önskelistor. Lokalsamhället lever inteoch endast en
måste åtgärdernavärld med ekonomi. Oftast de önskvärdarad egen

i Sådanai relation till andra behov andra lokalsamhällen.ställas avväg-
prövning politiskt valda församlingar.ningar kräver ytterst en av

många viktigaretalar det i fall för lokalsamhäl-Erfarenheten för äratt
problemet och identifiera möj-invånare med och formuleralets att vara

det avgörande beslutet.liga lösningar fattaän att
i lokalt utvecklingsarbete får inteMedborgarnas uppfat-engagemang

motkraft till kommunens verksamhet. Människornas önskantas som en
närmiljönöka inflytandet den sammanhänger medöveratt egna en

utvecklarberedskap Om kommunensatt representanterta ansvar. en
leda till förstärkt närdemo-dialog med lokala företrädare kan det en

uppleverkrati. förutsättning för detta medborgarnaEn är att att enga-
ochpå allvar och de förses med befogenhetergemanget tas att ansvar.

Sammanfattningsvis angeläget i det kommunala planerings-detär att
långt möjligt tillämpa medborgarperspektiv.arbetet så det Attär taett

i lokalsamhället, hitta professionella rollertillvara engagemanget nya
demokratisk dialog blir vik-planerare och utvecklaför kommunens en

nerifrånformandet samhällsplanering ochtiga delar i av en upp.

123
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4.5 Utveckla lokalsamhällena

Med lokalsamhälle brukar mindre, geografisktett avgrän-man avse en
sad del samhället. kanDet by, bygd, stadsdel,större ettav vara en en en
bostadsområde, mindre eller liknande. Lokalsamhället intetätort ären

medborgarna har praktiska möjligheterstörre än både överblickaatt att
det och delaktiga i utvecklingen. Här kan socialt kapitalett växavara
fram bidrar till sammanhållning och förmåga lösaatt gemensamtsom en
problem och för samhällets utveckling.ta ansvar

deRunt städerna i landet finns bostadsområdenstörre med storen
koncentration medborgare småmed och begränsade möjlig-av resurser
heter påverka sin situation. En andel befolkningen bero-att stor ärav
ende bidrag sittför uppehälle på grund arbetslöshet eller andraav av av
skäl. Ofta finns koncentration med utländsk bakgrund.en av personer
Områdena vanligtvis byggda under 1960- och 1970-talen. kom-är Det
munala bostadsföretaget i regel den dominerande fastighetsägaren.är
Situationen i dessa områden har på olika beskrivits bl.a.sätt av
Storstadskommittén och utvecklas inte här.

har under flera år gjort långKommunerna rad projektorienteradeen
satsningar för vända utvecklingen i dessa områden. Dessa satsningaratt
har många gånger givit goda resultat tid.för projektenMen nären
avslutats eller tagit slut har det återgått till det gamla.mestapengarna

nedlagda har iDe dessa fall inte gjort någon egentlig nytta.resurserna
Skall förändringarna uthålliga långsiktigaoch får de inte byggavara

på tillfälliga projektmedel från eller kommunen. måste byggaDestaten
på medborgarnas initiativ. ochFör kommunerna blir detstatenegna
viktiga samtidigt avstår från tillföra särskilda medel,att, attsom man
skapa goda förutsättningar utveckling,för undvika att styraen men
denna. innebärDet skapa demokratisk infrastruktur, tillämpaatt atten
underifrånperspektivet och beslut skall fattas på den optimala nivån,att

de självadvs. berörda eller just deras Detta förut-representanter.av av
också de kommunala och statliga myndigheternasätter samverkaratt

på lokaladet planet så alla åtgärder kan utifrån helhets-görasatt ett
perspektiv.

flera kommuner initiativI har tagits i motsvarande riktning. I dent.ex.
s.k. ytterstadssatsningen i Stockholm, syftar till upprustning vissasom av
stadsdelar, har på planeringsprocessen. mycket vidaInomväntman

förändringsarbetet samrådsgrupper påstyrs utsetts stor-ramar av som
och kommunförvaltningens roll i blirstadsdelen denmöten att vara som

verkställer.
bostadsområdet Holma i Malmö har iI hyresvärden samverkan med

hyresgästföreningen tagit initiativ till självförvaltningformen av som
tilllett ökad delaktighet, påtagliga sociala förbättringar och goda eko-

nomiska resultat. KronogårdsområdetI i Trollhättan har förnyelse-124 ett
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och samverkan och initierat bostadsfö-arbete, präglat helhetssynav av
lett området in i god spiral. framtidsbildenoch kommunen, Iretaget en

ingår invånarna själva delaktiga och engagerade i sitt bostadsom-äratt
mångfalden tillvaratas tillgång.den etniskaråde och Istoratt som en

varitden lokala idrottsklubben det gälleri Gävle harSätra närmotorn
lokal utvecklingsgruppstimulera de boendes startaatt engagemang, en

Ättekulla/Raus i Helsingborgigång förnyelsearbete. Södraoch dra Iett
invånarna själva skall kunnakooperativ stadsdel därplaneras för en

verksamhet i kooperativ På andra hållbedriva tidigare kommunal form.
framtidsverkstad där tillsammans strukturerats.k. deltagarnahar en
idéer förändringsarbete.problem och fungerat för EnStartmotorsom en

skullelång rad andra exempel kunna anföras.
utvecklingssatsningar i bostadsområden och stadsdelar etable-dessaI

nivå. medborgare vill sigsubkommunal De som engageraras en ny,
direkt någonsin hela till den kommunalabehöver inte eller -ta steget-

många gångertill den närmiljön enklarenivån. kortaDet ärsteget egna
att ta.

åtgär-utvecklingen i områden måstesatsning på vända dessaI atten
åtgärdervanmakten gå hand i hand med andra förder brytaför ettatt

samverkan mellan olika intressenter ochvärdigt liv. fordras bredDet en
områ-olika områden. målsättning kaninom rad En attparter varaen

till fungerande och uthålliga lokalsamhällen.skall utvecklas väldena
sådant samhälle skall dethurdet finns inget förMen mönster ett ut,se

sak sitt lokalsamhälle.invånarnas formaär att
beskriva antal åtgärderi det följandeVi kommer staten,att ett som

underlätta positiv utvecklingandra kanoch förkommunerna göra att en
Åtgärderna så generell karaktärbostadsområden. docki dessa är attav

särskildanågon anledning dem förinte finnsdet att geogra-reservera
värdefulla tillämpa föråtgärderna kanfiska områden. Flera attvaraav

i stadsdelar iutveckla lokalsamhällen andrastärka och storstä-ävenatt
på landsbygden.i mindre städer och ochderna, tätorter

områdesstyrelseBilda en

föreslagit på försök får möjlighetVi i avsnitt kommunernahar 4.4 attatt
lokala sådant lokalt kan formeninrätta direktvalda Ett organ gesorgan.

verka i betydligtområdesstyrelse. sådan styrelseEn att ettavserav en
kommundelsnämnd och kan därförområdemindre än ytter-ses somen

de berörda medborgarna.flytta beslutenligare närmareett steg mot att
också slags institutionsstyrelse förOmrådesstyrelsen kan ettses som en

områdesstyrelseområde. med inrättageografiskt Syftetavgränsat att en
förtroendevaldamellan medborgare ochöka vardagskontakternaär att

helhetssyn och bryta sektorstänkandet.främjasamt att en
reglerasansvarsområde och befogenheterområdesstyrelsesEn av

ocholika kommunerkommunfullmäktige och kan därför variera mellan 125
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inom kommun. Områdesstyrelsenäven kan i princip haen samma upp-
gifter kommundelsnämnd. Det betyder den vanligtvis förfo-attsom en

delar budgetenöver socialtjänst, fritidstora och kultur.rörgar av som
Områdesstyrelsen har också viktiga uppgifter ifråga områdets fysis-om
ka miljö, agenda 21-arbetet och skötseln och parker. Det börtorgav
också möjligt för områdesstyrelsen anordna folkomröstningar iattvara
området frågorför lämpade för det. Till sitt förfogandeär harsom
områdesstyrelsen kansli med uppgift bereda och verkställaett att
beslut.

direktaFörutom beslutsbefogenheter har områdesstyrelsen en upp-
gift i företräda området i olika kommunala och andra sammanhang.att
Det kan gälla övergripande planeringsfrågor. En förutsättningt.ex. för
detta områdesstyrelsens medlemmar harär bred kontaktyta ochatt en
god förankring i området. En förutsättning områdesstyrel-är attannan

respekteras andra kommunala En möjlighet stärkaattsen av organ.
områdesstyrelsen föreskriva samrådsskyldighet kommunalaförattvore
nämnder beslutföre direkt berör området, kombinerat med någonsom
form områdesstyrelsen.vetorätt för skulleDenna kunna utfor-t.ex.av

så nämndbeslut områdesstyrelsen inte godkänt inte fåratt ettmas som
Frågangenomföras. lyfts i stället till kommunfullmäktige för avgö-upp

rande.
Områdesstyrelsen allmänna val. Röstberättigade och val-utses genom

bara har dessa rättigheter iär kommunalvalet ochsamma personer som
folkbokförda inom det geografiska områdeär områdesstyrel-som som

har för. Formerna för valet fråga kommunfullmäk-förärsen ansvar en
tige. avsnittI 4.4 har pekat på olika möjligheter ha partival,att per-
sonval eller kombination dessa vid val till lokala detNären av organ.

områdesstyrelsegäller ligger det ivärde valet såutformasett stort atten
väljarna möjlighet på de de känner till och haratt röstaattges personer

förtroende för. inriktningEn personval där alla kandidater deltarmot
på villkor, där kandidater med partipolitisktsamma men engagemang
mycket väl kan visa detta, kan därför intressant möjlighet.vara en

Demokraticentrum och platser för möten och kultur

Vi i avsnitthar tagit4.1 behovet lokala demokraticentrum förupp av
information och öppenhet. sådanaHur demokraticentrummöten,

utformas och de lokaliseras fråga för varje kommun.är För att ettvar en
lokalsamhälle skall fungera bra det viktigt området fårär att ett eget
demokraticentrum. inrymsDetta lämpligen i områdets kommunal-
hus, dvs. områdesstyrelsens och områdesförvaltningens lokaler. En
sådan samlokalisering naturlig och nödvändig med tanke påär ett
demokraticentrums uppgift; underlätta för medborgarna inhämtaatt att

Ävensamhällsinformation och påverka samhällsutvecklingen. deatt
platser för kring politik, intressen, kulturmöten126 gemensamma m.m. som
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beskrivs i avsnitt många gånger4.2 kan ha naturligt samband medett
dessa lokaler.

ideala integrerad anläggning funktionerDet fleraär en som rymmer
på samnyttjande.och bygger Den centralt belägen och inbjudan-ärsom

de i sin utformning. sjuder aktivitet. ständigt olikaHuset Det verk-ärav
kulturevenemang på gång.samheter, och platsDet förmöten är ävenen

informella och mellan generationer och där alla väl-möten möten är
verklighetenkomna. handlar det utnyttja lokaler redanI attom som

finns, kompletteras, och organiseras pårustas ettmen som anpassas, upp
sätt.nytt

Samhällskunskap för nyinflyttade

Möjligheterna enskilda påverka iför och beror ochatt storgrupper
ökande utsträckning på tillgången på information och kunskap.

svårt överblicka.Samhället blir alltmer komplicerat och gällerDetatt
i invandrare.flesta människor synnerhet nyanländaför de förmen

iMed demokraticentrum bas bör kommunen samarbete medett som
Inriktningenstudieförbunden erbjuda utbildning i samhällskunskap.

människorna med den svenska demokratis-bör förtrognagöraattvara
rustade utnyttjaka samhällssynen och beslutsformerna och bättre att

sina demokratiska rättigheter. Utbildningen bör demokra-ses som en
tisk rättighet. inslag kan lära hur de demo-Ett att ut resurser somvar

utbildningenkraticentrum erbjuder kan utnyttjas. Innehåll och förform
till förutsättningar till människornasbör lokala och behov,anpassas

önskemål. gå till såerfarenheter, behov och Det kan t.ex. att enegna
invandrarförening initierar och beställer utbildning sedan skräd-somen

föreningen.darsys den aktuella i samarbete medför gruppen

Skapa förmedlaoch arbeten lokalt

område med andel arbetslösa kanske den viktigasteI ärett storen
åtgärden bryta vanmakt och utanförskap skaffa fram arbeten.för att att

arbetsförmedling med vidgade uppgifter och okonventio-En lokal ett
viktig uppgift i området. denellt arbetssätt har Förutom somen resurser

arbetsförmedlings den kunna erbjudastår till vanlig förfogande, bören
hjälp service och utveckla börprofessionell och företag. Denatt starta

olikaaktivt marknadsföra områdets och kompetens gentemotresurser
området.inbjudas bli tillarbetsgivare. bör vänföretag"Företag att

iviss prioritering boendeInnebörden i detta skulle kunna avvara en
goodwill.vid anställningar i utbyte marknadsföring ochområdet mot
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Lokal samverkan

Industrialismen har lett till mycket sektoriserat samhälle. Olikaett
olikaför delar den service och de tjänster till-organ ansvarar av som

handahålls och erbjuds medborgarna. funktionellaDenna uppdel-som
meddåligtning hur människor upplever sin verklighet. Denstämmer är

sällan sektorsuppdelad mycket komplex helhet. Ett sek-utan snarare en
torsindelat samhälle innebär också risk för frågor inteatten som uppen-

vissbart tillhör sektor kan falla mellan stolarna.en
Förslaget inrätta områdesstyrelser syftar till sammanhål-att ett mer

let och bättre lokal samordning, främst vad gäller den kommu-ansvar
verksamheten. finnsnala Det emellertid många andra intressenter och

i de flestaaktörer lokalsamhällen. Det kan lokala föreningar ellervara
föreningar med verksamhet i området, bostadsföretag, bostads-större

rättsföreningar, polisen, näringsidkare. viktig uppgiftEn för områdes-
styrelsen verka bättre samordningför mellan olika aktörer iär att en
området.

sin redovisning erfarenheterna från utvecklingsarbetet medI av sam-
ordnad boendeservice konstaterar Boverket samverkan visat sigatt

framgångsrik metod. gäller inte minst samverkan mellanDetenvara
och det lokala föreningslivet.kommunen Samverkan har lett till,ofta

ekonomiska besparingar, stimulansförutom frivilliga insatser ochen av
ökad flexibilitet och beredskap i införlokalsamhället framtida förän-en

finns mycket enskildadringar. Det kraft hos boende och föreningar,
Boverket i sin utvärdering.konstaterar

fram lokala initiativSläpp ochresurser

stöd bl.a.Med erfarenheterna utvecklingsarbetet med samord-av av av
boendeservice, Demokratiutvecklingskommitténnad lokaltattanser

utvecklingsarbete huvudsakligen skall bygga på insatser från dem som
ibor eller verksamma området. Det gäller verksam-är prövaatt nya

föreningar,hetsformer, där kooperativ sammanslutningaroch andra
viktig roll. kan också ispelar Det gälla företag med förankringen en

området.
Samspelet mellan kommunen och lokalsamhället blir viktigt i en

sådan utvecklingsprocess. nödvändigtDet med stöd uppifrån, frånär ett
politiker,kommunens förvaltningar och fårdess företag. detMenäven

inte bli stöd passiviserar.och gäller undvikaDetöverett tar att ettsom
traditionellt kommunalt arbetssätt, tjänstemändär kommunala svarar

verksamheten. handlar stimulera.för Det lyssna ochattom
central uppgift utmaning områdesstyrel-och förHär storser en en

sin lokala kännedom och förankring har den goda möjlig-Genomsen.
fånga lokala initiativ initieraheter och och stödja. Enatt upp resurser,

identifiera ipersonkännedom det möjligtgod gör att128 resurspersoner
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energi okonstruktivtsin påspillasådana alltför oftadag fårområdet. I
så del områdetskommunala instanser. Enolikastångande med stor av

områdets med hjälpbehovtill tillgodosemöjligt, gåbörbudget attsom
dess resurser.egnaav

på deterfarenheter byggaexempel ochmånga goda närfinns attDet
Vi har tidigareverksamhetsformer.baseradelokaltutvecklagäller att

Erfarenheterboendeservice.samordnadmedutvecklingsarbetetnämnt
Kooperativa institu-hosfinnsoch arbetssättmöjligheterkooperativaav

finns påutvecklingscentrumkooperativade lokalaoch hos som entet
frivilligcentralerna,påockså pekaVi villi landet.rad platser som enga-

kommunenuppgifteri olika utföraformermedborgarna att somgerar
den inte klarareller Iutföratraditionellt förväntasutfört,inte som av.

verksamhetDennafrivilligcentraler.fåtal ärfinns endastSverige ett mer
överlag goda.erfarenheternanorskaoch de äriutvecklad Norge

utvecklingeniBoinflytandet motoren-

utvecklinglokalsamhälletsviktenframhållittidigareVi har attav
gällerinitiativ och Detpå medborgarnasmåste bygga resurser.egna

boendet.grad inomsärskilt högi
från visademedborgarundersökning 1987 ettMaktutredningens att

maktlöshet boen-upplevdemänniskorområden där störstde varav
hyresgäs-andelhyreshusboendet. Ensynnerhetdå ioch stordet av

inte heller gjorthadesituationsinmissnöjda med menterna var
uppvisade vadpåverkan. Deförändra denförsöknågot att genom

vanmakt.kallasbrukar tystsom
hushåll med hyresrätt.svenskamiljoner1,4ungefärdag borI

påinte gjorts dettaharMaktutredningenuppföljningNågon av
situationen inte förän-emellertid skälfinns attområde. Det antaatt

dåförortsområden redan hadefall inte i deiradikalt,drats vart som
till ochsegregationen kantilltagandeproblem. Densocialastora

problemen.ha skärptmed
ochgoda modellermångaemellertidfinnshyresrättenInom exem-

två huvudkategorier, dein idelaspå. kanvidare Depel byggaatt
innebärregelbeslutsrätt. Ioch dedelaktighettillleder som gersom

delaktighet intemedandelaktighet,möjlighet tillocksåbeslutsrätt
beslutsrätt.behöver ge

på delaktighet någonexempletuppmärksammade utanDet mest
självförvaltning i Holma ihyresgästernasbeslutsrättformell är

fastig-delarhandsjälvahyresgästerna storaMalmö. Där tar avom
skötselnstädningen ochinresärskilt den ute-hetsförvaltningen, av

miljön.
koo-hyresgästernaförbeslutsrättlångtgående ärpåexempelEtt

ekonomisk för-innebärboendeform attDennaperativ hyresrätt. en
medlemmar.till sinamed hyresrättbostadslägenheterupplåter 129ening
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Hyresrätten upplåts enligt särskilda hyresavtal och frånseparat
andelsrätten i föreningen. Vid avflyttning får hyresgästen tillbaka sin
insats han eller hon får inte någon ersättning för nyttjande-ta utmen

Kooperativ hyresrätt har pågåtträtten. försöksverksamhet medsom en
stöd särskild lag iträdde kraft januari1 1987. För närvarandeav en som
bor 2135 hushåll med kooperativ hyresrätt.

Boverket har i augusti 1996 utvärdering kooperativpresenterat en av
hyresrätt. Den visar den s.k. arrendemodellen, dvs.att hyresgästernaatt

boförening blockhyr lägenheterna bostadsföretaget ochgenom en av
sedan i sin hyr dem till medlemmarna, itur fungeratut bra.stort sett
Ägarmodellen där hyresgästerna förening huset har där-ägergenom en

varit mindre framgångsrik. Utvärderingenemot pekar också på tillämp-
ningar bygger på mycket arbete och medfört positivegetsom som en
gemenskap i huset.

Boverket det viktigt till ökatär boinflytandeatt att uppmuntraanser
och föreslår därför boendeformen kooperativ hyresrättatt permanen-

Detta föreslås ske särskild lag ocksåtas. tillförs vissagenom en som
bestämmelser i syfte undanröja den ekonomiska och skattemässigaatt
osäkerhet föreningarna och deras medlemmar i dag har.som
Demokratiutvecklingskommittén också det starka inslagetattanser av
boinflytande och risk för spekulation talargemensamt förutanansvar

kooperativ hyresrätt bör finnas alternativatt på bostadsmark-ettsom
naden.

En form för beslutsrätt hyresgästernaför hyresgäststyrdärannan
områdesförvaltning. Beslutsrätten ekonomi, drift och underhållöver
delegeras hyresvärden till styrelse i vilken hyresgästerna i områ-av en
det har majoritet.

Vi bedömer delaktighet och inflytande i utvecklingsområdeatt kanett
sin utgångspunkt i de modeller finns ochta Vi inteprövats. tror attsom
och modell bör tillämpas överallt. finnsDet mängd vari-en samma en

och lokala tillämpningar. Det gälleranter och stimuleraöppenatt vara
försöksverksamhet. Erfarenheterna från olika försök relativtär sam-
stämmiga i enheterna inte får föratt ska uppnå del-stora,vara om man
aktighet. ellerHuset husen gård kan lämplig enhet.runt en vara en

Detta kan det betyda antal enheter med sinsemellan olikaett stort
uppläggningar boinflytandet. Några tillämpar boföreningsmodellen,av
någon har valt modellen med områdesstyrelse, andra har tra-en en mer
ditionell hyreshusförvaltning med eller mindre inslag hyres-större av
gästmedverkan. områdetI finns också hus eller kvarter med bostads-
rättsföreningar och traditionell hyreshusförvaltning i privat regi.
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SjälvförvaltningHyresgästernas

framgångsrikaSjälvförvaltning har visat sig deett sättenmestvara av
bryta negativ utveckling i bostadsområde medinte bara för ettatt en

sociala problem, allt lägga grunden till lång-framför förstora utan att en
uthållig positiv utveckling. innebärsiktig och älvförvaltning deatt som

området sina påbor i använder det de själva vill.sättegna resurser
och hyresvärdens uppgift blir godaStatens, kommunens skapa förut-att

sådan utveckling inte självasättningar för och till de utgöratt etten se
hinder.

Självförvaltning innebär så möjligt,i utsträckning och påatt stor som
i förvaltningen. möjligheterolika involvera hyresgästerna Närsätt, öpp-

så de boende direkt blir delaktiga i förvaltningen detattnas av egna
bostadsområdet, kan isoleringen mellan hyresgästerna brytas. När

arbetar tillsammans och sköter området ocksåhyresgäster attser man
har intressen och beroende varandra förär attman gemensamma av

boendet skall bra. leder i sin till trivselfungera Det trygghet, ochtur att
i bostadsområdetgemenskap ökar.

1980-talet underhållUnder hyresgästerna själva iutförarätt attgavs
har lägenhetsunderhåll införtssina lägenheter. Därefter hyresgäststyrt

flertalet hyresgäster hos allmännyttiga hyresvärdar. Många hyres-för
därigenom fått bestämmanderätt sina bostäderhar övergäster större

möjlighet sin boendekostnad avstå från åtgär-och sänka attatt genom
själv dem.der eller utföra

självförvaltning i bostadsområden likartad denTanken med är -
får valmöjlighet: Skall jag medverka i själv-enskilde hyresgästen en ny

Vill jagförvaltningen eller inte Vad vill jag min fritidgöra göraav
något meningsfullt och samtidigt sänka mina boendekostnader
Skillnaden det lägenhetsunderhållet självför-hyresgäststyrda ärmot att

inte bara handlarvaltningen den lägenheten helautanom egna om
boendemiljön och den därför samverkan medförutsätteratt grannarna.

Delaktighet i förvaltningen hyresgäster vissa möjligheter på-attger
verka sina boendekostnader själva vissa uppgif-utföraattegna genom

i sina bostadsområden. då viktigt alla hyresgäster möj-Det ärter att ges
lighet medverka i förvaltningsuppgifterna. har själv-Hyresgästernaatt

olika förutsättningar intressetfallet mycket delta och för deltaatt att
också.varierar Därför erfordras någon individuellt ekonomisktform av

incitament motivera hyresgästernas deltagande. vinster-för Deatt stora
denna form älvförvaltning tillfaller ändock hyresgästernaav somna av

kollektiv och inte minst isamhället stort.
självförvaltning i bostadsområdena Holmahar etableratsEn form av

i Malmö. verksamhet, totaltoch Kroksbäck Denna omfattarsom
på avtal mellan det Malmö kom-omkring 2000 lägenheter, bygger ett av

Fastighetsägda bostadsföretaget och Hyresgäst-MKB ABmun
Skåne.föreningen i Södra 131
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enskildeden hyresgästen fastställs hyran på vanligtFör sätt genom en
förhandlingsöverenskommelse. prissättsDärefter de olika förvaltnings-

självauppgifter hyresgästerna kan stå för. kan gälla inreDet t.ex.som
underhåll lägenheter och trappstädning skötsel såsomsamt yttreav
gräsklippning och rabattskötsel ingår ocksåI det halv-systemet attm.m.
årsvis sker avstämning. Den hyresgäst under perioden medver-en som

återbäringi förvaltningen får på hyran. förutsättning-kat Eftersomen
och intresset delta i de olika förvaltningsuppgifterna varie-för attarna

olika individer, hyresåterbäringen relaterad till insatsernamellan ärrar
fastighetsförvaltningen.i

inneburit delaktighet vilketSjälvförvaltningen har ökad och gemenskap
påtagliga positiva effekter såväl den fysiska den soci-lett till mycket för som

området. isolering, anonymitet passivitet mångaala miljön i ochDen som
språkbarriärertidigare led har brutits och överbryggatshyresgäster av

tryggheten, trivseln och det sociala kapitalet ökat. delSamtidigt har En av
beskrivits i Demokratiutvecklingskommitténsdessa erfarenheter har rap-

SOULokal demokrati och delaktighet städer och landsbygdSverigesiport
1996:71.

framgångsrika har på hinder iverksamhet dock ochDenna stött ett
Skattemyndigheten i Malmöhus län beslutat den individuel-med attatt

hyresåterbäringen skall ersättning arbeteför ettsom somanses
räkning. sådan ersättning beläggashyresvärdens skallutförts för En

leder till demed sociala avgifter och beskattas hos Dettamottagaren. att
självförvaltningen minskar. Därmed riskerarekonomiska incitamenten i

uppnåtts tidenverksamheten upphöra och de goda resultat medatt som
klingaatt av.

Demokratiutvecklingskommittén i skrivelse till dåvarandeföreslog en
februari 1996 lagändringcivilministern Marita Ulvskog den 23 fören

innebärfrämjande självförvaltning. Förslagethyresgästernas attav
bestämmelser medgerkommunalskattelagen kompletteras med som

till visst bostadshyresgäster deltar iskattefrihet belopp förett somupp
uppgå till halvtsjälvförvaltning. skattefria beloppet föreslogsDet ett

Demokratiutvecklings-bostadshyreskontrakt och år.basbelopp per
till betänkande.skrivelse redovisas bilaga 2 dettakommitténs som

Remissinstansernasskrivelse sedan remissbehandlats.harDenna
blandade. Förslaget bifölls flera instanser,reaktioner på förslaget var av

med mindre ändringar. Andra instanser avvisade förslaget.i några fall
invändningen förslaget det bry-viktigaste anfördesDen mot attsom var

beskattning inkomster.principen likformig alla typerter mot av avom
erinraDemokratiutvecklingskommittén vill i detta sammanhang om

principen likformig beskattning. 1981finns andra fråndetatt avsteg om
till skat-i kommunalskattelagen undantag innebärinfördes ett attsom

viltinte intäkter försäljning växande bärtepliktig inkomst räknas av av
till del intäkternaskattskyldige själv plockat denoch densvampar som

såvida intäkternabeskattningsår inte överstiger 5000 kronor,under ett132
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skattskyldige driver ellertill rörelse den löninte kan hänföras utgörsom
förmån.liknandeeller

huvudsakliga motivet till undantag stimulera ökatdettaDet att ettvar
naturtillgångar. svampplockningtillvaratagande viktiga ochBär-av

ekonomiska inslagansågs sakna de normala kännetecknaräven som
förutsättning skattefrihetinkomstgivande verksamhet. En förannan

bärplockningen har karaktären tillfälligansågs dock attvara av en mer
sysselsättning; det får inte handla anställningsför-och begränsad ettom

drift i rörelsebetonade Reglerna skulle ocksåeller former.hållande om
möjligt. föreslogs skattefrihet till visstså enkla Därför ettuppvara som

så det i sig fick stimulerande effekt,skulle högtbelopp, sättas att ensom
betydande inkomster från beskatt-den skull undantaförattutan mer

1980/81:139.prop.ning
bostadsområ-betydelse inte baraSjälvförvaltningen har haft förstor

positiva socialaallt för denfysiska miljö framfördets utan
samhällsekonomiska konsekvenser.därav godautvecklingen och

motiverasundantag kanDemokratiutvecklingskommittén att ettanser
och dettillvaratagande medborgarnasökatmed ett engagemangav

självförvaltningenkapitalsociala genererar.som
1996/97:1 avstått frånprop.budgetpropositionenhar iRegeringen

fårhyresgästskattefrihet ersättningförslag förlägga ettatt som enom
självförvaltning.påhyresgästen lagt nedhyresvärd arbetesin förav

finnaemellertid vikt formerframhåller detRegeringen är attatt storav
området. frå-i det Dede boende skötselnaktivtför att av egnaengagera

isjälvförvaltning aktualiseratstilloch stödetformerna för somomgor
Demokratiutvecklingskommittén kommer därförfrånskrivelsen att

vidare.beredas
Inrikesdepartementet1996 tillsatte chefen föroktoberDen 1 en

stödetochbereda frågorna formerna förarbetsgrupp med syfte att om
redovisa tillskall skyndsamt förslagälvförvaltning. Arbetsgruppentill

självförvaltningenpositiva effekternainnebär delösningar att avsom
kan tillvaratas.

uppfattningen detDemokratiutvecklingskommittén delar äratt
lösning. otill-får Detdetta problemangeläget ärmycket att en snar

lagstiftningväl motiverad fun-i andra avseendenfredsställande att en
bostads-delaktighet i dethinder medborgarnasförett egnagerar som

i Holma ochsjälvförvaltningenleder tillområdet. dettaOm att
signal till landetsblir det i praktikenskulle avvecklasKroksbäck en

särskilt viktigt ochintedelaktighet ochhyresgäster äratt eget ansvar
förtjänardärmed inte uppmuntras.att

uppfyllasjälvförvaltning börlösning på frågan hyresgästernasEn om
två krav.

flexibeltälvförvaltningen kan fungeraviktigtdet detförstaFör är att
förstå alla del-och lätt förenkel administreradenoch är att attatt som

undvikas så långt detformalisering bör därför ärEn 133tar. processenav
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möjligt. påKrav särskilda självförvaltarföreningar hyresgästerför eller
på bestämd andel hyresgästerna måste delta bör därföratt undvi-en av
kas. Införande villkor i hyresavtal, vilka innebär åtaganden enskil-av av
da hyresgäster vissutföra arbete åt hyresvärden olämpligt,att ochär
löser inte heller problemet med skattskyldighet.

detFör andra måste lösning bygga på hyresgästerna betraktasatten
självständiga individer med olika intressen och preferenser, trotssom att

ochtrapphus rabatter till för bruk. En generell återbäringär gemensamt
till de hyresgäster på något deltagit i älvförvaltningen, intesätt tarsom
tillräcklig hänsyn till hyresgästerna individer med olika vilja, intres-som

och förutsättningar delta i självförvaltningen. Den hyresgästattse som
beredd personligt bör utifrånär sina förutsätt-att ta ett ansvar egna

precisningar, villaägaren, kunna hålla sina boendekostnader.om nere
Demokratiutvecklingskommitténs förslag skattefrihet intill ettom

visst belopp bostadshyresgästerför deltar i självförvaltning till-som
fredsställer båda dessa krav.

förslagDet Demokratiutvecklingskommittén lämnade i februarisom
dock modifierasbör på två punkter:

Hyresvärden bör vid självförvaltning lämna kontrolluppgift till skat--
temyndigheten så det framgår hur belopp hyresåterbä-att stort som
ringen utgör.

högsta beloppDet för vilket skattefrihet för bostadshyresgäster0 som
medverkar i självförvaltning skall medges bör till fjärdedelssättas en
basbelopp år. hyresåterbäringDen hittills utgått i Holma ochper som
Kroksbäck inom detta belopp. fjärdedels basbeloppEn liggerryms
också det fribelopp vidgäller försäljning viltnärmare växandesom av

ochbär har den fördelen det följer den allmänna kost-attsvamp, men
nadsutvecklingen.
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4.6 Stärk medborgarinflytandet över

EU-frågorna

föreslåDemokratiutvecklingskommittén fått till uppgifthar formeratt
medborgarinflytande i den politiska beslutsprocessen med anled-för

till medborgarinflytande ining EU-medlemskapet. Möjligheterna ärav
beredning och beslututsträckning beroende vilka former förstor av

och beslutsformertillämpas inom EU:s arbets-EU. En översyn avsom
inleddes vårenpågår närvarande vid den regeringskonferensför som
beslut dåberäknas bli avslutad 1997. De1996 och sommaren somsom

möjligheternafå betydelseeventuellt kommer fattas kan föratt stor att
därfördemokratin och medborgarinflytandet. angelägetstärka Det är

något år återmedborgarinflytandet igenfrågan stärkaattatt om om
resultat.i ljuset regeringskonferensensuppmärksammas av

frågor beslutas på unionsni-utredningens gång har radUnder en som
Kommittén viktigt slå vakt närhets-vå aktualiserats. det att omser som

unionen,principen och stärka demokratin inom Europeiska haratt men
på nationellasina förslag till beslut denvalt koncentrera fattasatt som
kan vidtasnivån. Vi det finns åtgärder i dag för attatt ett somanser par

åtgärdermedborgarinflytandet EU-frågorna. intestärka Dessa äröver
regeringskon-vilka uppnås underberoende resultat kommer attav som

ferensen.

svenska politikenU-frågorna måste bli naturlig del denE ien

EU-frågornafå blicentrala åtgärden försökaDen är attatt ettmest
finnspå politiska dagordningen. dagnaturligt inslag den svenska I en

unionspolitiska frågorpolitiska frågor och glidertendens nationellaatt
sig olika politi-Frågorna behandlas ochisär. ofta för av grupper avvar

detuppdelning olycklig flera skäl. första kräverker. sådan FörEn är av
internationalisering gränsöverskri-postindustriella samhälletsdet ett

Nationella frågor måste betraktas idande förhållningssätt. globaltett
samtidigt internationella måste bygga påperspektiv beslut respektsom

intressen. andra bidrar denna uppdelning tillnationella För detför att
sår jämna folkomröstningen med-hålla det denöppet nästan omsom
i politiken bland väljarna. legiti-lemskap den svenska och EU:srev upp

i grad beroende hur debland svenska medborgare högstamitet är av
och betraktas.frågorna behandlasunionspolitiska kommer att

frågornaFörutsättningarna ökad legitimitet blir betydligtför större om
i för påblir integrerad del den svenska politiken stället avgörasattaven

dessutom avskild från den svenskabelägen ovanför ochären arena som
politiska 135arenan.
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Vi har i kapitel diskuterat förhållandet mellan deltagandetre och
representation. Vi konstaterade där på det lokala planet finnsatt

möjligheter för medborgarna personligenstora med ochatt vara
fatta beslut, möjligheterna snabbt beslutsterritori-att näravtarmen

ökar i omfång. EU:s medlemsstater har i dag sammanlagtet omkring
miljoner370 invånare vilket unionen till gigantiskt beslut-gör ett

sterritorium. Det uppenbart de enda möjligheternaär stärkaatt att
medborgarinflytandet lägga särskild vidär utvecklaatt attomsorg
och vidmakthålla väl fungerande representativ demokrati. Dettaen
bör ske på flera sätt.

Den folkvalda riksdagen bör i betydligt utsträckning i dagstörre än0
i EU-frågorna.engageras

folkvaldaDe Europaparlamentarikerna bör bättre möjligheter0 ges
till kontakt med sina väljare.
Information EU och de unionspolitiska frågorna bör bli0 om en
naturlig del den samhällsinformation erbjuds medborgarnaav som
vid lokala demokraticentrum, i databaser ioch andra sammanhang.

svenska regeringensDen arbete ökadför öppenhet i EU myck-är0
viktigt. Offentlighetsprincipen huvudnyckel för kunnaet är atten

dörrarna till politikens slutnaöppna rum.

4.6.1 Stärk riksdagens ställning

Den svenska riksdagen folkets företrädare.främsta valdDenär är
direkt folket och därmed "ansvarig inför medborgarna. Innanav
Sverige blev medlem i riksdagen iEU alla avseenden suveräntvar en
beslutande församling. finnsDet politikområden inteEU ärsom

i och där har ingenting ändrats vad gäller riksdagens ställ-engagerat
ning. Däremot har medlemskapet lett till riksdagen överlåtitatt
beslutsrätt inom vissa områden till unionen.

får inteDetta intäkt riksdagenför slutar befatta sigtas att attsom
med dessa frågor. Skall de politiska frågor flyttats till unionsni-som
vån naturlig del det politiska måstearbetet den folkvaldavara en av
riksdagen framdeles sig i dessa de påäven avgörstrots attengagera

håll. Riksdagen alltsåbör aktiv del i alla viktiga politiskaannat ta
frågor själv fattar beslutet eller det sker inomoavsett om man om
unionen. riksdagen skallFör kunna befatta sig med frågoratt som

på unionsnivå krävs arbeta.avgörs sättett nytt att

Ärendegången

gång på unionsnivåEtt ärendes skiftar beroende på frågornas karak-
Ärendegången för frågor överstatlig kan mycket för-tär. naturav

enklat beskrivas på följande sätt.136
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behövaförhållandenpåuppmärksammasKommissionen ansessom
Initiativet kanunionssamarbetet.meduppnå målenåtgärdas för att

kommissionenutifrån. Mensjälv eller ärkommissionenfrånkomma
förslagförslag. Innanlägga framhar ettenda instans ettden rätt attsom

regi.kommissionensiberedningsarbeteomfattandeskerframläggs ett
Iblandbegränsad.i arbetetinsynenberedningsfasdennaUnder är pro-

handlingsplanertillinnehåller förslagvitböckers.k.dockduceras som
infördiskussionsunderlaggrönböckers.k. äråtgärder,och samt som

bedriverskededettaområde.på visst I ettpolitikenutformningen ettav
lobbyverksamhet, förutsätt-eftersomintensivantal intressenterstort en

beredningsfa-ibeslutetkommandepåverka det är störstningarna att
sen.

skallförslag över-vilkabeslutat presenteraskommissionenNär som
tillblandskickasFörslagenofficiell fas. annattillarbetetgår nuen

beredningministerrådet. Dennabereds inomochEuropaparlamentet
andraellerregeringstjänstemänmed experteri arbetsgrupperoftasker

Comité desCoreperförslagenberedsOftastmedlemsstaterna.från av
medlemsländernas EU-bestårPermanentsReprésentants avsom

förhandlaUppgiftenställföreträdare. äreller deras attambassadörer
ministerrådsmöten. Dennainförståndpunkter pro-fram gemensamma

karak-på ärendenasanspråk beroendeitidvarierandemyckettarcess
år ifleraIbland kan taförslagenreaktioner möter.och de processentär

ibeslutsfasernaredogörelse förutförligarenågotanspråk. En
bilagafinns iunionenEuropeiska

SverigeFörankringen i

förstai två Detskerståndpunkternasvenska steg.deFörankringen av
exempelvisDåberedningsfasen.officiella delendenunderärsteget av

översändskommissionenfrånvitbok kommerellergrönbok enen
dessutomutarbetarfackdepartementRespektiveriksdagen.tilldenna

konsekvenserdessochförslagenredogör förfaktapromemoriors.k. som
ochdepartementolikamellanberedning skerochSamrådSverige.i

förankrasPå såintresseorganisationer. sättochmyndighetermedibland
i arbets-framförsedanregeringsrepresentanterståndpunkterde som

ioch Coreper.grupper
CorepersMellan sammanträ-beslutsfasen.underandraDet ärsteget

EU-nämnd.riksdagensmedhållsministerrådsmötena möteochden ett
uppgiftmedochledamötermedriksdagsutskott 17nämndDenna är ett

Vid dessaregeringen.ochriksdagenmellansamrådsorganvaraav
ochståndpunkternasvenskastatsråd deansvarigt förredogörmöten

Tidenpå detta.synpunktermöjligheterharledamöternämndens att ge
i regelministerrådsmötena ärochsammanträdenmellan Corepers

beakta-få synpunktermöjligheternainnebär attkort. Dettamycket att
137små.mycketpraktikenide är
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Den folkvalda riksdagen alltså i mycket begränsadär utsträckning enga-
gerad i den leder fram till beslut i unionspolitiska frågor. Enprocess som
viktig orsak till det blivit så dessa frågoratt berörär Sverigesatt förhål-
lande till andra Enligt grundlagen detstater. regeringenär träffarsom
överenskommelser med andra och mellanfolkligastater organisationer.
Ansvaret utrikespolitikenför åvilar alltså regeringen och inte riksdagen.

Medlemskapet i EU leder till situationer inte stämmer överenssom
med denna tradition. Frågor i praktiken inrikespolitiska blirär tillsom
formen utrikespolitiska. Frågor Sveriges stått utanför EU, skul-som, om

ha avgjorts riksdagen, hanteras regeringen och avgörsav nu av av
ministerrådet. Inom EU också flera frågoravgörs mellanstatligagenom
överenskommelser. Vissa dessa inrikespolitisk karaktär.är Detav av
framstår därför angeläget inom för grundlagen ochatt EU:ssom ramen
grundläggande fördrag riksdagen så inflytande möjligt.ett stortge som
Allt talar för regeringens ställningstagandenatt blir bättre de föran-om
krats i riksdagen.

EU-nämnden

Inför medlemskapet i EU behandlades samspelet mellan riksdagen och
regeringen Grundlagsutredningen inför SOUEU 1993:14,av
Riksdagsutredningen 1993/94:TK3 och EG-lagsutredningen SOU
1994:10. Samtliga utredningar såg möjligheter.tre tre

EU-frågorna kan behandlas i utrikesnämnden, i riksdagens fackutskott
ieller särskild E U-nämnd. Skälen låta utrikesnämnden skötamot atten

EU-politiken risken för alltför arbetsbelastning kundestorvar en som
behandlingenäventyra de ordinarie uppgifterna. Argumentenav mot

behandla EU-frågorna inomatt för den ordinarie utskottsverk-ramen
samheten också praktisk regeringen skulle fånatur; mycketvar ettav

antal i alla utskotten och destort skulle i sinmotparter få förtur storen
arbetsbelastning. Dessutom ansågs de enskilda utskotten sakna över-
blick den samladeöver Europapolitiken.

Av främst dessa skäl ansågs särskild EU-nämnd det bästaen vara
alternativet. någonI mån motsvarade detta den danska modellen med

"Europaudvalg. Till skillnad frånett i Danmark har dock inte EU-
nämnden någon möjlighet binda statsrådens förhandlingsstånd-att upp
punkter.

För närvarande pågår i konstitutionsutskottets regi utvärderingen av
EU-nämndsmodellen för samråd och parlamentarisk förankring.
Utvärderingen beräknas bli klar under hösten 1996. En de kontro-av
versiella frågor diskuterats kravet på det vidär nämndensattsom sam-
manträden skall föras stenografiska anteckningar, vilka sedan skrivs ut
och blir offentliga. Skälen till detta statsrådens tjänsteutövningär att
skall kunna granskas och det viktigt tillfredsställaförär allmän-att att
hetens och forskningens behov138 insyn. De fram-motargumentav som
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påhämskode läggeruppteckningarstenografiska är attförts mot en
i frå-diskussionsvårtdet föraoffentligheten öppendebatten; gör att en

förhandlingar.föremål församtidigt ärsomgor

förändrasrollriksdagenskanHur

kanviktigastedetDemokratiutvecklingskommittén görasatt somanser
påfrågormedborgarinflytandet i dessa avgöran-är ettstärka attför att

börDettapolitiska beslutsprocessen.i denrollriksdagensökade sätt
iriksdagsledamöterallabördet förstapå två Förske sätt. engageras

unionspolitiskadediskuterariksdagenandra bördetfrågor. Fördessa
påverkamöjligheterfinnsfortfarandedettid atti så godfrågorna att

besluten.
riksdagsledamöterinnebär 17uppdelningennuvarande attDen som

ledamötermedan 332nivånunionspolitiskapå densigkoncentrerar
Mycketolycklig.nivånpolitiskanationella ärpå densigkoncentrerar

sig på sinakoncentreraderiksdagsledamöterallavinnasskulle spe-om
Kommitténskall fattas.nivå beslutet ärpå vilkencialområden oavsett

del informa-möjlighetharutskottriksdagens att tamedveten avattom
skallMenförekommer.kontakterinformellahel delochtion att en

förändringkrävsstärkasfrågor på allvarinflytande i dessariksdagens en
regeringennaturligtegentligen lika attDettaarbetsformerna. är somav

EU-frågornaförvalde läggaiinträdet EUår ansvaretefter attdrygt ett
fackdepartement.på varje

riksdagsledamöterflerEngagera

frå-unionspolitiskai deskallriksdagsledamöterflerFör att engageras
ministerråds-förankring införinformation ochregeringensbörgorna

hela denutnyttjasDärigenomfackutskott.respektiveske hosmötena
Exempelvis kom-riksdagens ledamöter.finns hoskompetensstora som

kunskaperharledamötertrafikutskottet, storautskottett varssommer
införbidragvärdefullakunna lämna ettfrågorna,trafikpolitiskai de att
naturligocksåblirkommunikationsministrar. Detrådsmöte för en

beslutsnivåer iinternationellaochnationellamellankoppling samma
dessutomkommerolika utskotten attdehossakfrågor. Kompetensen

iredanfrågornadiskuteratutskotteni daghögre änännu omvara
beredningsstadiet.

punkter.på två FörinvändashuvudsakikanarbetssättsådantMot ett
så mångaträffaregeringenarbetsamt för attblir alltfördetdet första att

regeringsföreträ-riksdagsledamöterdeandradetutskott. För att som
Europapolitikenöverblicksakna den överkommerträffardarna att

EU-nämndeniledamöternafinns hosi dagsom
iarbetssättförändratDemokratiutvecklingskommittén ettattmenar

enskildadetTidsåtgången för 139arbetsamt.bliinte behöverprincip mera
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statsrådet lika vidär med EU-nämndenstor möteett med fack-ettsom
utskott. någorlundaDe kontinuerliga kontakterna i vissa sakfrågor kan

effektiva.göra Endastmötena i de fall ärende berörsnarare ettmer
flera utskott kommer tid behöva i anspråk detatt enskildatasmer av
statsrådet. finnsDet dock inget hinder iför vissa frågor haatt ett gemen-

med två berörda utskott. denmöte I månsamt förändrat arbetssättett
ändå leder till ökad arbetsbelastning för statsråden måste detta stäl-en
las behovet öka medborgarinflytandetmot ochatt stärka EU:s legi-av
timitet hos den svenska befolkningen.

Behovet överblick den samladeöver Europapolitiken hos deav en
riksdagsledamöter diskuterar dessa frågor viktig i inled-som ettvar
ningsskede direkt efter medlemskapet. iMen takt med de unionspo-att
litiska frågorna blir naturlig del den svenska politiken bortfalleren av
behovet särskilt utskott för sådan överblick.ett blirDet i ställetav par-
tigruppema i riksdagen måste ha helhetsblick de politiskaöversom en
frågorna besluten ifattas Stockholm elleroavsett i Bryssel.om

Riksdagsbehandling på tidigt stadiumett

riksdagenFör på tidigare stadium skall kommaatt med i diskussio-ett
de unionspolitiska frågorna behöver fackutskottens arbetsme-nen om

toder utvecklas dagI utskotten huvudsakligen tidägnar att avge
betänkanden i de ärenden föranletts propositioner och motionersom av
till riksdagen. Fackutskotten får dessutom regelbundet skriftlig infor-
mation EU-frågorna. behandlasDen dock sällan utskotten.om av

förutsättningarnaMen förändras fackutskotten får i uppgift attom
samråda med regeringen de unionspolitiska frågorna inom sittom
sakon1råde.Fackutskotten får då intresse i god tid sigett eget att sättaav
in i de förslag på form påär unionsnivå.väg blirDet vik-att tasom en
tig del de strategiska förberedelserna inför samrådsförfarandet ochav
något också berikar behandlingen de inrikespolitiska frågorna.som av

Fackutskotten bör utveckla sina arbetsformer och de initiativta man
nödvändiga. Det kan handla föra diskussion utifrån deattanser om en

vitböcker, grönböcker och förslag kommissionen ochpresenterar,som
berör utskottets område. mångaI fall det också värdefulltärsom att

bjuda in statsråd, statssekreterare, regeringstjänstemän eller tillexperter
sammanträdena.

Demokratiutvecklingskommitténs förslag

Demokratiutvecklingskommittén föreslår regeringens förankringatt av
EU-frågorna skall ske i respektive fackutskott, och fackutskottenatt
dessutom skall kunna diskutera frågor på beredningsstadietärsom
inom Därmed blirEU. riksdagens EU-nämnd obehövlig och kan avskaf-
fas. sådanEn förändring kommer öka arbetsbelastningen140 på fackut-att
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skotten. kan därför visa sig nödvändigt fackutskottenDet för-att ges
stärkta kunna anställa särskilda föredragande ochför att t.ex.resurser,
EU-dokumentalister.

Underlätta Europaparlamentarikemas förankring4.6.2

på hemmaplan

OrdinarieSverige har i dag Europaparlamentariker. val till22
pågårEuropaparlamentet sker år. Parlamentets arbete helafemtevart

året, under korta jul- och sommaruppehåll. Parlamentets utskottutom
sammanträder i allmänhet i Bryssel under två veckor varje månad. Den
tredje veckan reserverad i de politiska medanförär möten grupperna
månadens fjärde åt plenarsessionen ivecka Strasbourg.ägnas

hållerParlamentet extrasessioner i Bryssel. uppenbartDetäven är att
förtroendeuppdraget Europaparlamentariker kräver omfattandesom

effektivtarbetsinsatsen kunna bedriva arbete har parlamen-För ettatt
assistenter både itarikerna anställt arbetar Bryssel/Strasbourg ochsom

i Sverige. Kostnaderna dessa täcks ersättningar parlamenta-för av som
rikema får från Europaparlamentet.

Parlamentarikerna har dubbel roll, de företrädare både för deären
på unionsnivåpolitiska de tillhör och den svenska väl-förgrupper som

jarkåren. perspektivetI öka medborgarinflytandet i den politiskaatt
framstårbeslutsprocessen det mycket angeläget öka möjlighe-attsom

parlamentarikernaför förankra sitt agerande bland de svenskaterna att
medborgarna. Europaparlamentarikerna måste ochuppfattas fungera

svenska folkets inomslags talesmän EU.som en
Alla förtroendevalda drabbas klassiskt problem: hur göraettav en

optimal avvägning mellan lägga tid på väljarnakontakter medatt ner
och lägga tid på arbetet i instansden valts till Föratt ner man en
Europa-parlamentariker fysiskt befinner sig denutanförrentsom sven-
ska politiska det naturligt särskild åt vid-är ägnasatt attarenan omsorg
makthålla god förankring på hemmaplan. antalet parlamentarikerAtt

fåså innebär också deras geografiska "hemmaplan" blir betydligtär att
valkretsen för riksdagsledamot. postindustriellaDetstörre än en sam-

organisationskulturhällets förutsätter regelbundna kontakter inte bara
med den partiorganisationen, också med traditionella folkrö-utanegna
relser och olika medborgarsammanslutningar.typer av

assistenter ochDe EU-samordnare parlamentarikerna har isom
Sverige spelar viktig roll spindlar i parlamentarikernas nätverken som
på hemmaplan. Men de personliga kontakterna hämmasegna, av
avståndet och arbetsbelastningen. Europaparlamentet harInom före-
slagits varje månad ha mötesfri vecka, ledamöternaföratt stör-atten ge

möjligheter utveckla kontakterna på hemmaplan. sådanEn för-attre
ändring skulle sannolikt få mycket positiv inverkan. 141en
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åtgärdEn i viss utsträckning kan främja parlamentarikernasannan som
kontakter med medborgare och medborgarsammanslutningar i Sverige är

underlätta deras resande inom landet. Svenska riksdagsledamöter haratt
i dag anlita inrikes järnvägar och statliga busslinjer på riksdagensrätt att
bekostnad. Detsamma gäller sådanaför med reguljära tlyglinjerresor

utövandet uppdraget riksdagsledamot. Denna tillrättsom avser av som
fria bör gälla också för Europaparlamentarikerna.resor

Riksdagen beslutade i april 1996 Europaparlamentarikerna inteatt
skall ha till fria inom landet. Motivet till detta besluträtt attresor var
Europaparlamentet betalar särskild månatlig kostnadsersättning tillen
parlamentarikerna. skallDenna täcka resekostnader inom hemlandet,
telefon- och portokostnader kostnader kontor.för Ersättningensamt
utgår med schablonbelopp för närvarande 2962 Riksdagenett om ecu.
ansåg denna ersättning borde täcka behovet inhemskaatt av resor.

Demokratiutvecklingskommittén avstår från bedöma dennaatt om
ersättning tillräcklig. Kommittén konstaterar också arbetsbelast-är att
ningen många gånger kan problem resekostnadernastörreett änvara

det gäller parlamentarikernas möjligheter upprätthålla regel-när att
bundna kontakter med medborgare och medborgargrupper i hemlan-

idet. Men perspektivet öka medborgarinflytandet i den politiskaatt
beslutsprocessen framstår införande fria i första handett av resor som

politisk signal till parlamentarikerna prioritera och kontak-atten resor
med svenska medborgare mycket högt.ter

142
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Tillsätt demokratiberedning4.7 ien

regeringskansliet
del regeringensEn arbete på olika demokrati-stor sättav genomsyras av

frågor i vid bemärkelse. Varje fackdepartement arbetar med demokrati-
frågor inom sina sakområden. Inrikesdepartementet för denansvarar
kommunala demokratin, integrationsfrågorna, medborgarinflytandet,
boinflytandet och folkrörelserna Justitiedepartementet arbetar medm.m.
grundlagsfrågor, valfrågor, folkomröstningar och demokratifrågor med
anledning EU-medlemskapet. Utbildningsdepartementet sysslar medav
skoldemokrati och föräldrainflytande. Socialdepartementet överblickar
utvecklingen på det sociala området. På Kommunikationsdepartementet
följer IT-utvecklingen och dess betydelse för demokratin.man
Kulturdepartementet sig i medborgarnas delaktighet i kulturli-engagerar

Arbetsmarknadsdepartementet leder arbetet med jämställdhetsfrå-vet.
inflytandefrågoroch inom arbetslivet. Jordbruksdepartementet arbe-gor

med vissa minoritetsfrågor.tar
flertal utredningarEtt tillsätts de åren har i ellersenaste störresom

mindre utsträckning arbetat med frågor demokratin. Direktivenrörsom
till Demokratiutvecklingskommittén, Kommunala förnyelsekommittén,
Storstadskommittén, Bostadskommittén, Invandrarpolitiska kommittén
och Skolkommittén bilden kraftsamling frånsammantagetger av en rege-
ringens sida på inflytandefrågorna på lokal nivå.

Demokratiutvecklingskommitténs grundläggande utgår frånsynsätt
alla människors lika värde och innebär beslut skall fattas deatt av
berörda medborgarna själva eller så dessa möjligt, ochnära att sta-som

och kommunerna på olika skall underlätta medborgarinflytan-ten sätt
de och delaktighet. För demokratin skall fungera och utvecklasatt
måste och kommunerna fri information och fri debattstaten garantera
och till medborgarna erbjuds utbildning. Demokratin prin-att ärse en
cip, dess metoder inte statiska måste förändrasär samhäl-utan närmen
let förändras. krav påDe förändringar viktigast handlarärsom nu om

minska avståndet mellan väljare och valda,att utveckla demokratinatt
i lokalsamhället, utveckla medborgarinflytandet med anledningatt av
medlemskapet i Europeiska unionen och till den modernaatt ta vara
informationsteknologins möjligheter för stärka demokratin.att

fokuseringDen på inflytande- och delaktighetsfrågor regeringensom
gjort förpliktande och bör ifortsätta lämpligaär former. När det gäller
särskilt viktiga företeelser i samhället, regeringen vill föra påsom upp
dagordningen och berör flera departement, det naturligtär attsom
statsrådsberedningen får övergripande samordningsansvar.ett

Vi föreslår därför särskild demokratiberedning inrättas inomatt en
Statsrådsberedningen. bör beståDen de berörda statsråden ochmestav

ledas antingenkan vice statsministern eller motsvarande, ellerav 143av
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inrikesministern den fackminister berörd. Till bered-är är mestsom som
ningen bör tillräckliga kansliresurser, så denföras fortlöpande kanatt
följa och redovisa utvecklingen de initiativ påkallade.ärsamt ta som

Demokratiberedningen ha till uppgift följabör utvecklingenatt av
demokrati,frågor medborgarinflytande och medborgarnas del-rörsom

samhällsutvecklingen.aktighet i Beredningen bör också bevaka dessa
frågor i samband med och lagstiftning.reformer ny

tillfällig uppgift beredningen kan också remiss-En för överattvara se
förfarandet led i demokratin. årens förändringar iDeett senastesom
utredningsväsendet och remissförfarandet frågor formerna förreser om
remisser, urvalet remissinstanser, hanteringen remissförfa-av av svaren,
randets betydelse för medborgarinflytandet och möjligheterna till
remissförfarande i unionspolitiska frågor.

Demokratiberedningen bör årligen skrivelse frånsammanställa en
regeringen till riksdagen. skrivelse redovisabör och analyseraDenna

åretvad hänt under det gäller demokrati, medborgarinflytandenärsom
och delaktighet. sådan skrivelse bör kunna viktigtEn fungera ettsom
underlag debatt i riksdagen och leda till initiativ från olika leda-för en

Skrivelsen blir ocksåsida. värdefullt bidrag till den allmännamöters ett
i olikadebatten och bör kunna användas former demokratiutbild-av

ning.
sådan inriktningMed kan demokratiberedning bidra både tillen en

förädla och fördjupa kraftsatsningen på demokratifrågor-de lokalaatt
och till hålla debatten demokratin ständigt levandeatt attna om genom

uppmärksamma dess betydelse och i samhällsutvecklingen.för
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande ledamoten Inger Schörlingav

Direktivet

vårt särskilt föreslåkommittédirektiven ingår i uppdragEnligt for-att
medborgarnas inflytande i den politiska beslutsprocessen medförmer

i Europeiska unionen".anledning Sveriges medlemskapav
direktiven, inträdet i unionen skapat frå-Bakgrunden enligtär, att nya

möjlighet påverka beslut ochkring medborgarnasgetecken att sam-
hällsutveckling.

granska möjligheter tillgodose medborgarnasDirektivet ber attoss
direk-både nationellt och det gäller Europeiska unionensinflytande när

i demokratiska tradi-förordningar, beskriva skillnadertiv och samt att
tioner länderna imellan Europa.

har fullgjort uppdragKommittén inte sitt

mening kommittén i del inte fullgjort sitt uppdrag.Enligt min har denna
Kommittén inte gjort något peka de frågeteckenhar försök att ut nya

enligt direktiven, inträdet i unionen skapat kring medborgarnassom,
påverka samhällsutveckling.möjlighet beslut och Inte heller haratt

försökt analysera följderna detta. hur påverkas tilltron tillT.ex. par-av
lamentarismen styrelseskick, till den svenska grundlagen, till rätts-som

och till grundläggande demokratiska värderingarsystemet
själv föreslå inflytande hänvisarstället för former för ökat kom-I att

mittén till pågående regeringskonferensen och de eventuella beslutden
stärka medborgarnas möjlighet till inflytande.tas attsom om

regeringskonferen-särskilt med tanke på den pågåendeJag att,anser
stånd-och regeringens möjlighet framföra och driva svenskaattsen

kommitténhade varit värdefullt fullgjort sitt uppdragpunkter, det om
med hur medborgarnas demokratiska inflytan-och kommit förslag om

de i beslutsprocess kan öka.EU:s
demokratiska traditionerna mellan länder i har inteolika EuropaDe

betänkandet.behandlats alls i
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vidJag har flera tillfällen både muntligt och skriftligt framfört önskemål
underlag för EU och demokratin i betän-att ettom resonemang om

kandet borde beställas i form på skettuppsats, sättav en samma som
inom nio andra områden vilka redovisas bilaga till detta betänkan-som
de. har detta inte fåttTyvärr gehör.

medveten frågeställningarnaJag kompliceradeär ochatt är attom
efterdyningarna eller nej till underEU folkomröstningen poli-ärav
tiskt känsliga. har ändåMen haft regeringens uppdrag utreda svåraatt
frågor medborgarnas möjligheter till inflytande beslut ochöverom sam-
hällsutveckling. Då borde ha gjort försök.ett

Lokal demokrati

De förslag kommittén lagt det gäller öka den lokala demo-när attsom
kratin bra förslag jag till fullo stöder. braär Det medborgar-är attsom

försäkras inflytande och delaktighet på lokal nivå.na
inte demokratinMen fungerar och demokratiska spelregler följsom

på alla nivåer, såsom möjlighet till insyn inflytandeoch i beslutsproces-
möjlighet utkräva kommer då inte demokratinatt attsen, ansvar osv,

urholkas och medborgarna bli likgiltiga för lokalt demokratisktatt även
eller politiskt arbete

Fackutskotten E U-nämnden och befogenheterna utökasersätter

Kommitténs förslag avskaffa Riksdagens EU-nämnd ioch ställetattom
lägga EU-frågorna i respektive fackutskott delar jag utifrån den slutsat-

fler riksdagsledamöter skulle i EU-politiken ochatt attsen engageras
fackutskottens kompetens skulle tillvara. Däremot jagtas attanser
regeringens samrâds- informationspliktoch måste utökas till riksda-att

och mandat regeringensföre förhandlingslinje, inklusivegen ger ramar
nej till regeringens förhandlingslinje dvsrätten sägaatt vetorätt, samt

föra fram förslag, dvs initiativrätt.rätten att egna
denna utökningUtan befogenheter för fackutskotten föreliggerav

inget reellt demokratiskt inflytande EU-politiken från de folkval-över
ida Sveriges riksdag.

Sverige bör för arbetsformerna iförändras så med-EUatt attagera
lemsländerna hinner förankra besluten i de nationella parlamenten.
Fackutskotten kunde då arbeta på för Riksdagen normaltett sätt;
behandling, betänkande, beslut inklusive reservationer och särskilda
yttranden.
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Unionsmedlemskapet har skapat frågetecken kring medborgar-nya
möjligheter påverka beslut och samhällsutvecklingattnas

ska i nedanståendeJag stycken översiktligt identifiera några dessaav
frågetecken, jag"nya tycker Demokratiutvecklingskommitténsom

vågatborde ha fördjupa sig
Enligt regeringsformen kap.1 1 § all offentlig makt utgår från fol-

ket". Folkstyret bygger på fri åsiktsbildning, allmän rösträtt, representa-
tivt och parlamentariskt statsskick, kommunalt självstyre och lagbun-
denhet i offentlig maktutövning.

på frågeteckenExempel EU-inträdet:efter

Otydlighet i konstitutionen och och hur beslut fattas.0 var
Olika på konstitution, rättstradition ioch demokrati Norden och0 syn
inom EU.
Betydande beslutsrätt har flyttats från riksdagen till folkvalda0

inom institutioner, dvs fåttEU:s har "demokratiskt under-ettorgan
skott".
Lagbundenheten har ändrats i och med EU-domstolen tolkar för-att0

ochdragen dömer därefter.
förordningar har direktverkan påEU:s individer och företag.0

Offentlighetsprincipen ifrågasätts svårigheterurholkas, få delatt ta0 -
handlingar och lagförslag.av

existerarMeddelarskydd inte.0
Tidigare inrikespolitik blir utrikespolitik och sekretessbeläggs.0 nu
Remissförfarande finns det inte tid för, lobbyisterna har makt ochstor0

del EU-systemet.är en av
Kommunalt självstyre urholkas, regeringen kan upphäva kommunala0
beslut, hårdare regler kommunalför upphandling.

ställer krav på överstatligEMU skatte- och utgiftspolitik, centralbank0
möjlighet till politisk styrning.utan
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Möjligheter tillgodose medborgarnas inflytande både nationelltatt
och det gäller Europeiska direktiv och förordningarunionensnär

följer några förslag, rangordning,Här för öka medborgarnasutan att
möjlighet till inflytande, jag tycker kommittén borde fört ettsom reso-

kring/föreslagit.nemang

Lagförslag tillgängliga för allmänheten i samband med kom-görs att0
missionens utkast sänds till olika intressenter och absolut innan de
behandlas i ministerrådet.
Regeringens politik i ministerrådet förankras och behandlas inri-0 som
kespolitiska frågor i riksdagen se EU-nämnd.
Närhetsprincipen subsidiariteten på allvar det innebärtas att0 -
många beslut i dag på EU-nivå tillbakaförs till de nationellatassom
parlamenten.
Initiativrätt nationellaför de parlamenten och aktivare roll över-0 en
huvudtaget.
EU-frågor behandlas lika inrikesfrågor,formellt så utrikesse-att0 som
kretessen inte kan användas.
Tjänstemannastyret Coreper parlamentariskt förankradersätts0 av
förberedelseprocess. Så länge Coreper finns ska Sverige låta sig före-
trädas riksdagenrepresentant utsett.av som
EU-domstolens politiska makt begränsas hårt.0
Artikel 235 möjlighet till utökade befogenheter unions-för0 som ger
myndigheterna traktatsändringar avskaffas.utan
Offentlighetsprincip handlingarför och meddelarskydd skall gälla.0

inskränkningarInga i vetorätten.0
Lobbyister registreras i offentligt register.0

nationellaDe parlamenten bör välja och kunna sitt lands kom-avsätta0
missionär.
Folkomröstningar bör innan traktatsändringar ratificeras ochäga0 rum
i frågor påverkar Sveriges möjligheter bedriva självständigattsom en
politik.
En utträdesparagraf skrivs in i unionsfördraget.0
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Kommittédirektiv

delaktighetinflytande ochMeborgarnas
1995:56Dirsamhällsutvecklingeni

6 april 1995regeringssammanträde denvidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

ökaföreslå åtgärder kanutreda ochmed uppgiftkommittéEn att som
delaktighet i samhällsut-till inflytande ochmöjlighetermedborgarnas

utveckling.demokratiskbidra till vitaldärmed på siktochvecklingen en

skall särskiltKommittén

analyseraorganisationsmönster ochförändrademedborgarnasbelysa-
demokratisk förnyelseprocess,betydelse förförändringens en

politiska beslutspro-inflytande i denmedborgarnasföreslå former för-
Europeiska unionen,medlemskap iSverigesanledningmed avcessen

förutsättningar för-förstödformer kan-föreslå förändringar som geav
också bidrar tillochutvecklas och förändraseningslivet ettatt som

medborgarengagemang,ökat
organisationer ochmedborgare,samverkan mellantill hurförslagge-

kan underlättas.myndigheter

Bakgrund

SOUMaktutredningenflertal utredningar bl.a.år harUnder ettsenare -
1993:90 behandlat frå-Lokaldemokratikommittén SOU1990:44 och -

delaktighet i samhället.inflytande ochmedborgarnasberörsomgor
politikentraditionellatilltron till denvisatutredningarnaDet är att
tenderarpartiernas medlemstalpolitiskaDemöjligheter har försvagats.

ochväljer andraungdom formeralltsjunka. Framför sätt attatt engagera
Även kvinnor väl-föreningarna.partierna ochetableradedesig utanför

och aktionsgrupper.påverka nätverkutsträckningjer i högre 149att genom
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Opinionsbildningen har förskjutits från de politiska organisationerna
till massmedierna. detI moderna informationssamhället blir medbor-

samtidigt allt välinformerade. Detta skapar möjlighetergarna mer nya
för utveckling dialogen mellan beslutsfattare och medborgareen av

också betydande risker för klyftorna i samhället ökar mellan deattmen
människor sig och de lämnas utanför.som engagerar som

historisktI perspektiv har folkrörelser ochett andra idéburna organi-
sationer haft central funktion i välfärdsutvecklingen och demokrati-en
seringen samhället. Formerna för samverkan mellan det offentligaav
och föreningslivet genomgår för närvarande omfattande förändringar.

stöd tidigareDet utgått bl. i form ekonomiska bidrag ochsom a. av
lokalsubventioner och kommun.omprövas En konsekvensstatnu av av
detta har blivit föreningslivet har fått ändradeatt förutsättningar att
bedriva sin verksamhet. Föreningarna har i många fåttfall rollen som

i den kommunala verksamheten.entreprenörer
djupgåendeDen förändringsprocess sker inom kommuner ochsom

landsting gäller såväl de inre arbetsformerna den politiska organi-som
sationen. Nya produktions- och driftsformer och harstyrsystemnya
utvecklats. Avsikten med förändringarna har varit effektivisera verk-att
samheterna. Samtidigt har insynen och kontrollen minskat attgenom
kommuner och landsting valt förlägga många verksamheter i bolags-att
form.

Inträdet i Europeiska unionen har också skapat frågetecken kringnya
medborgarnas möjligheter påverka beslut och samhällsutveckling.att
Det ekonomiska läget, och därmed marknadsaktörernas inverkan på
politiska prioriteringar och vägval, har skapat osäkerhet.samma

Från demokratisk synpunkt den beskrivna utvecklingenär oroande.
dennaMot bakgrund bör kommitté tillkallas med uppgift att utre-en

da och föreslå åtgärder kan öka medborgarnas delaktighet ochsom
inflytande i samhället och därmed på sikt bidra till vital demokratisken
utveckling.

Uppdraget

Utgångspunkter för uppdraget

De gamla folkrörelserna fram i samhälle där mångaväxte människorett
saknade makt sina liv.över För lösa problem och fåatt gemensamtegna
inflytande organiserade sig i olika organisationer. tidi-Detyperman av

folkrörelserna; arbetarrörelsen, hembygdsrörelsen, de fria religiösaga
samfunden och nykterhetsrörelsen kom alla reaktion på socialasom en
och demokratiska problem. Människor organiserade sig för erövraatt
makten sina liv och bli delaktiga iöver samhällsutvecklingen. Man orga-
niserade arbetslöshets- och sjukkassor. Samtidigtt skolades.ex. egna
medlemmarna i demokratiska spelregler.150 De politiskt och fackligt
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politiskasamhället denville förändrafolkrörelsernaanknutna genom
uppbyggnad folkrörel-omfattning och harsin bredd,makten. Genom

samhällsutvecklingen idemokratiskadenhaft betydelse förstorserna
Sverige.

statistisk belysningFöreningslivet i SverigeAv rapporten en-
föreningsaktiviteten1994 framgårLevnadsförhållanden 86, SCB attnr

i någonbefolkningen aktiv för-i Sverige hög. Drygt 52 ärär procent av
under perio-medlemsanslutningenSamtidigt visarening. rapporten att

utsträck-något, medborgarna i ökaddels minskat delsden 1987.1992 att
individuella intressentillfredsställaorganisera sig förning tycks att egna

samhällsengagemang.bredareframför ett
demokratinframtiden vad händer medkärnfråga inför närEn är som

idéburnasig i politiska organisationer ochväljer organiseraallt färre att
påsamtidigt allt kravsamhället ställerfolkrörelser. modernaDet större

förändringar, sinmänniskans förmågaenskildaden göramöta attatt
hörd ochröst ta ansvar.

tidmåste utvecklas ioch institutionerDemokratins former en ny -
måste få skepåverka samhälletförutsättningar. Möjlighetenmed attnya

förutsättningvillkor.på Enalla kani jämlika därformer agera samma
solidaritetansvarstagande medenskilt inflytande och ärförenaför att

Parti- och före-kollektiv samhällsprocess.delta iockså kanatt enman
demokratiskcentral iutveckling därförförnyelse ochningslivets är en

förnyelseprocess.

kommittén utreda följande:utgångspunkter börMed dessa

Nya organisationsmönster

påverkamedborgarna söker föruppenbartDet vägar attär att sam-nya
mindre tillfälli-vanligare organisera sig i ellerblir allthället. Det att mer

nätverk upplevssåsom aktionsgrupper ellerstrukturer, somm.m., somga
utvecklingtraditionella föreningar.framgångsrika Dennaformer änmer

förhåll-ställer krav påvärderingsförändringaruttryck förär ett nyasom
också från samhället.ningssätt

infly-åtgärder kan stimulera ökatställning tillkunnaFör att ta som
överblick de olika organisationsformer,samladtande behövs grup-aven

hittills valtutvecklingsprojekt medborgarnaperingar och använ-attsom
frivilligti fråga, samlas kring idé eller utfördeda sig när enenagerarav

samhällspåverkanvilka förDärtill behövs kunskaparbete. mönsterom
påverkar valet förvilka faktorer formerutvecklats och ettsom avsom

medborgarnas förändradeskall därför belysaKommitténengagemang.
förändringens betydelse föroch analyseraorganisationsmönster en

demokratisk förnyelseprocess.
kommittén uppmärksamma hur denarbete skallled i dettaSom ett

demokratiskakan påverka deinformationsteknikenmoderna 151prooessema.
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Hur regionala skillnader påverkar de enskilda människornas möjlig-
heter till inflytande och delaktighet särskilt intresse.är av
Möjligheterna tillgodose medborgarnas inflytandeatt både nationellt
och det gäller den Europeiskanär unionens direktiv och förordningar
skall också granskas. Kommittén skall föreslå former för medborgar-

inflytande i den politiska beslutsprocessen med anledningnas av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Skillnader i levnadsvillkor innebär också många medborgare inteatt
alls med och påverkar samhällsutvecklingen.är vissaI bostadsområ-
den i storstäderna valdeltagandet lågtär och del befolk-storen av
ningen politiskt passiv.är Detta gäller inte minst många invandrare
och det blir särskilt tydligt i invandrartäta bostadsområden. En parla-
mentarisk kommitté dir. 1995:35 skall förslag till åtgärder för attge
förbättra levnadsvillkoren för människorna i några storstädernasav
bostadsområden. I det arbetet befolkningen den viktigasteär resursen
och aktiv dialog med befolkningen i de aktuella bostadsområdenaen
måste eftersträvas. Det särskilt angelägetär följa vilka föratt mönster
medborgerliga aktiviteter uppstår i förändringsarbetet.som
Kommittén skall därför samordna del sitt arbete med det arbeteen av

skall ske inom den parlamentariska kommittén Levnadsvillkor isom
storstadsområden. Kommittén skall samordna sitt arbeteäven med
kommittén dir. 1994:130 invandrarpolitikenöversyn bl.a.om av som
skall hur invandraresöverväga möjligheter påverka sin situa-att egen
tion och delaktiga i samhällets beslutsprocesser skall kunna öka.vara

Föreningar välfärdsaktörersom

Många människor utför också olika former frivilligt arbete. Dettaav
arbete bådeutförs föreningsaktiva ochav personer av personer som -

tillhöra någon förening villutan samhällsinsats.att finnsgöra Hären-
allt från de traditionella folkrörelserna organiserat sig enligtsom
gamla demokratiska principer till olika former lokal entreprenörs-av
verksamhet där enskilda organisationer eller flera tillsammans bildar
stiftelser, handelsbolag eller liknande. Vidare finns den kooperativa
former särskilt under år har dominerat verksamhets-som senare som

iform glesbygden. En form frivilligt arbete har också vuxit framny av
tillkomsten frivilligcentraler. Dessa bedriver verksam-genom av

het bygger på samverkan mellan föreningar och enskildasom perso-
ner.

Socialtjänstkommittén har i sitt slutbetänkande Ny socialtjänstlag
SOU 1994:139 uppmärksammat det frivilliga social arbetets betydelse
för komplettera välfärden. En förändringatt socialtjänstlagen före-av
slås innebär socialtjänsten skall stödja frivilligtatt socialt arbete.som
Samtidigt det viktigt framhållaär allt i ljuset det marknadstän-att av
kande utvecklats inom vård152 ochäven Betänkandet beredssom omsorg.
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kommittén skall hålla siginom regeringskansliet ochnärvarandeför
informerad arbetet.om

frivilligarbete många gångerFöreningslivet och olika former harav
pådrivare och etablerad verksamhet.förnyarefungerat avsom

bidragit till vita-allt har det via medborgarengagemangFramför ett en
pågår idemokratin. Sådant utvecklingsarbete daglisering runt omav

utvecklingsarbeteti olika projekt. Förnyelse- ochi landet form av
grupperingartill helt sammanslutningar ochleder ofta växeratt nya

samhällets traditionellasällan med formerna förfram. Dessa stämmer
utvecklingsprojekt arbetar enligtorganisationsstöd. mängdEn som
få samhällets stöd. Kommitténsvårt delmetoder har t.ex. att avnya

föreslå förändringar stödformer kan förutsätt-därförskall som geav
ocksåföreningslivet utvecklas och förändras ochningar för att som

medborgarengagemang.bidrar till ökatett

och kommunermedborgare,Samverkan organisationer

både ochsker således inom före-Medborgarnas utomengagemang
sådetorganisationsmönster fram. Oftastningslivet och ärväxernya

gränsområde ibland kallat denfråga i deti skeratt enengagemang -
uppstår uppgifter den offentligamellan detredje sektorn somsom-

sköterde uppgifter medborgarnaålagd sköta ochsektorn är att som
den "tredje sektorn"mellan den offentliga sektorn,privat. Gränserna

varierar från tid tillden privata sektornoch en annan.en
utvecklingsprojektreformverksamhet och stöd till lokalaårsSenare

verksamhet hartill och principer lokalhar lett för prö-synsättatt nya
sammanslutningarföreningar, organisationer och andraOfta ärvats.

finns skäl särskiltinnovatörer i förnyelsearbetet. därförDet att upp-
självständiga i utvecklingsarbetet.rollmärksamma deras

offentliga.organisationer åt detMånga arbetar entreprenörersom
följer detta förhållande.Kommittén skall belysa konsekvenser som av

effekter föreningslivetsskall analysera vilkaKommittén engagemang
demokratin ochverksamhetsområdet fått förinom det kommunala

blivit delak-också inneburit fler medborgaredess attengagemangom
samhällsutvecklingen.tiga i

till samverkan mellan medborgare,Kommittén skall förslag hurge
underlättas. detta sammanhangorganisationer och myndigheter kan I

tydliggöra går det allmän-också angeläget fördet gränsernaär att var
enskildas åtaganden.och denas ansvar

erfarenheterde internationellaKommittén skall deläven ta somav
viktigt kommitténområde. Samtidigt detfinns på just detta är att

länder idemokratiska traditioner mellanbeskriver skillnader i
Europa.
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Hur arbetet skall bedrivas

Kommittén skall del det forsknings- och utvecklingsarbeteta av som
skett inom området.

Kommittén skall beakta det arbeteäven utförts Ideella bered-som av
ningen C 1993:A del påbörjat utvecklingsarbetesamt ta rörav som
den ideella sektorns samhällsekonomiska betydelse.

Kommittén bör samråda med kommittén dir.även 1994:151
Utvärdering och vidareutveckling det kommunala förnyelsearbetet.av

Kommittén skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och utredare offentliga åtaganden dir.pröva 1993:23att redo-samt att
visa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir 1994:124.

Tidsplan

Kommitténs uppdrag skall avslutat den 1 oktober 1996.senastvara

Civildepartementet
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Bilaga 2

1996-02-23

Till chefen för
Civildepartementet
statsrådet Marita Ulvskog

Förslag till lagändring för främjande
hyresgästernas självförvaltningav

Demokratiutvecklingskommittén C95:05 har till uppgift övervägaatt
föreslå åtgärderoch kan bidra till öka medborgarnas inflytandeattsom

och delaktighet i samhällsutvecklingen.
vårt utredningsarbeteI har bland ställt frågan hurannat ettoss sam-

hälle den bästa grogrunden för medborgarinflytande ochutser som ger
delaktighet. Svaret i enkelhet det för och kommunernaär att staten
handlar skapa goda förutsättningar och undanröja hinder.att attom om

Med detta brev vill fästa uppmärksamheten på de hinderett av
hittills har lokaliserat; hinder innebär värdefull utvecklingett attsom en

delaktighet riskerar hejdas gällande lagstiftning.mot att av
konkretaDetta fall gäller hyresgästernas självförvaltning i bostads-

områdena Holma och Kroksbäck i Malmö. Självförvaltningen har nu
kommit i konflikt med länsskattemyndighetens tolkning lagstift-av
ningen.

Konflikten principfråga har betydelse hyresgästerrör för överen som
hela landet. mycketDe goda erfarenheterna från Holma och Kroksbäck
har lett till bostadsföretag och hyresgästföreningar på flera andraatt
platser i landet har planer på införa självförvaltning. En förutsättningatt
för sådan verksamhet skall komma igång dock de hinderatt är att som
uppdagats i Malmö undanröjs.snarast

Detta brev innehåller

bakgrundsbeskrivning,0
kortfattad redovisning självförvaltningen i Holma och Kroksbäck,0 av
kommitténs slutsatser samt0
problembeskrivning.0

Därefter redovisas förslag till lagteknisk lösning problemet.ett av
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Bakgrund

Många bostadsområden såde byggdes under det kallade mil-av som
jonprogrammet belastas problem med segregation, anonymitet,storaav
främlingsskap, skadegörelse, otrygghet och passivitet. Traditionella
förvaltningsåtgärder visat sig otillräckligahar för kunna avhjälpaatt
dessa problem.

traditionella finnsdet förvalta bostäder målsättning-I oftastsättet att
någon frånallt skall fungera bra medverkan de boendeutan attatten

behövs. anställda förvaltningspersonalen skall till alltingDen fun-attse
hyresgästerna skall inte behöva kontakt med Dettatagerar, grannarna.

blir själva målet med förvaltningen den ska så bra intefungera att man-
harmärker att man grannar.

inte behöver sig goda förvaltnings-hyresgästerna förNär attengagera
uppnås får hyresgästerna också tillfällen umgåsresultat skall färre att

vällovliga och ambitiösa målsättningen i traditionelloch samverka. Den
fastighetsförvaltning kan därför medverka till passivitet, känsla utan-av

segregation.förskap och ökad
traditionella förvaltningsfilosofin innebär oftastDen möteratt man

bland hyresgästerna med förstärkt inbrottsskydd, porttelefo-otrygghet
övervakning, vilket isektionering källare och och ökadner, av garage

till anonymitet och främlingskap. blir utveck-sin leder ökad Dettur en
misstänksamhetling där den sociala kontrollen med ochersätts rentav

fientlighet omgivningen.mot
traditionella förvaltningsfilosofin innebär angriperDen oftast att man

och följdverkningar. inteenbart problemens orsakernaMensymtom om
till problemen angrips riskerar dessa förvärras.att

erfarenheter kommuner och bostadsföretag dragit olikaDe som av
projektinsatserförvalta och antal i bostadsområdensätt att ett stortav

entydiga. möjligheten dessa bostadsområden underDen enda förär
i positiv riktning självautvecklas de bor därär använ-attstress att som

sina på det själv vill. kommunensder för Statens,sättegna resurser man
hyresvärdens uppgift blir just bidra till goda förutsättningaroch föratt

sådan till inte själv hinder.utveckling och utgöratt att ettse manen
förvaltningsfilosofi i konsekvens påmed detta hållerDen attsom nu

utgårinom hyressektorn från hyresgästerna i såframväxa ut-att stor
sträckning möjligt, och på olika skall involveras i förvaltnings-sätt,som

områdesförvaltning aktivt del-förutsätterEn ettprocessen. gemensam
tagande regelbundna aktiviteter. Om så de boen-och vägar öppnas att

delaktiga ide på direkt blir förvaltningen det bostads-sättett av egna
också isoleringenområdet, kommer mellan hyresgästerna kunnaatt

tillsammans områdetbrytas. hyresgästerna arbetar och sköterNär ser
också har intressen och beroendeärattman man gemensamma av

ivarandras hänsynstagande för boendet skall bra. lederfungera Detatt
bostadsområdetsin till trygghet, trivsel och gemenskap i ökar.tur att156
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själva underhåll i1980-talet hyresgästerna utföraUnder rätt attgavs
också lägen-Under 1980-talet infördes hyresgäststyrtsina lägenheter.

hos allmännyttiga hyresvärdar.hetsunderhåll flertalet hyresgästerför
möjlighet sin boendekostnadfick sänkaHyresgästerna attatt genom

dem själva. handladefrån åtgärder eller utföra Detta främstavstå om
tapetsering golvbyte.målning, och

självförvaltning i bostadsområden likartad denmedTanken är en--
får valmöjlighet: Ska jag medverka i självför-skilde hyresgästen en

vill jag min fritid Vill jag någotvaltningen eller inte Vad göragöra av
samtidigt sänka mina boendekostnader Skillnadenmeningsfullt och

hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet självförvaltningendet är attmot
boendemiljönden lägenheten helainte bara handlar utanegna omom

samverkan medoch den därför förutsätteratt grannarna.
förvaltningen också de vissa möjligheterDelaktighet i boende attger

sina boendekostnader själva utföra vissapåverka attegna genom upp-
bostadsområden. då viktigt alla hyresgästergifter i sina Det är att ges

i förvaltningsuppgifterna. harmöjlighet medverka Hyresgästernaatt
olikaolika förutsättningar delta i de förvalt-självfallet mycket att

varierar också.ningsuppgifterna och intresset för delta Därför erfor-att
ekonomiskt incitament motiveraindividuellt förnågon formdras attav

själv-vinsterna denna formdeltagande. Dehyresgästernas stora avav
kollektiv och inte minsttillfaller ändock hyresgästernaförvaltning som

isamhället stort.

bostadsområdena iHolma och KroksbäckSjälvförvaltning i
Malmö

allmännyttigtMalmö kommunFastighets ABMKB ägtär ett av
bostadsområden Kroksbäck iHolma ochbostadsföretag. I MKB:s

självförvaltningnågra år väl fungerandeMalmö finns sedan somen
bygger på avtal mellancirka 2000 lägenheter. Dennaomfattar ett

Skåne deoch Hyresgästföreningen i Södrabostadsföretaget som ger
möjligheter sköta vissa delar fastighetsförvaltningen själ-boende att av

självförvaltningenvanligaste uppgifter omfattas sköt-De ärva. som av
utemiljö och inre städning.sel av

påden enskilde hyresgästen fastställs hyran vanligtFör sätt genom en
olika förvalt-förhandlingsöverenskommelse. Därefter prissätts de

stå tillningsuppgifter hyresgästerna själva kan för. kanDet exem-som
och trappstädning sköt-gälla inre underhåll lägenheterpel samt yttreav

med självför-såsom gräsklippning och rabattskötselsel I systemetm.m.
halvårsvis sker avstämning. hyres-valtning ingår också det Denatt en

återbäring påmedverkat i förvaltningen fårunder periodengäst ensom
hyran.
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Självförvaltningen i bostadsområdena Holma och Kroksbäck har med-
mycket påtagligafört positiva effekter såvälför den fysiska socialasom

miljön. boendes isolering,De anonymitet och passivitet har minskat
och språkbarriärer har överbryggats.avsevärt flexiblaDen förvalt-

ningsnivån och hyresgästens valmöjlighet skapar också förut-egen
sättningar för arbete. dettaI arbete utvecklas kontakterett gemensamt
och gemenskap på naturligt behöver helt enkelt kom-ett sätt man-
municera lösaför uppgifter. Detta har i sin inne-att turgemensamma
burit trygghet och trivsel ökat. Dessutom har miljön förbättrats på-att
tagligt och den vårdas väl de boende.av

indirektaDe konsekvenserna folk har lärt känna varandraatt ärav
Hyresgästerna har tagit initiativ till olika former nätverkstora. för attav

tillvara intressen. På detta har exempelvista kvin-sätt ettgemensamma
nocafé nationsgränserna ochöver Hem- skola vaknat till liv ochstartat,
barnaktiviteter organiserats.

En och mycket viktig effekt har varit hyresgästernas möjlighe-annan
påverka sina boendekostnader.ter att egna

Många de medverkat i förvaltningen arbetslösa, pensionä-ärav som
eller andra med mycket tid och lite Självförvaltningen blirrer pengar.

igång inteoch falla in i sysslolöshetsätt och passivitet.ett att Denvara
brutna passiviteten har också visat sig tagit initiativ tillattgenom man
studieverksamhet för höja den kompetensen.att egna

Självförvaltningen i Holma och Kroksbäck har blivit mycket
uppmärksammad bland hyresgästföreningar och bostadsföre-annatav

från hela landet.tag

Slutsatser

modellDen för älvförvaltning tillämpats i Holma och Kroksbäcksom
har utvecklingen. Dessa bostadsområden tidigarevänt prägladessom av

sociala problem, dåligt rykte och lägenheter utvecklasstora tomma nu
ökad delaktighet, trivsel och trygghet.mot

Kommittén särskilt medborgarnas delaktighet har ökat.noterar att
kritiskeDen iakttagaren frågar sig kanske trappstädning detärom

manifesta beviset på ökad delaktighet. Svaret i korthetär att om
verksamheten bara handlade omfördelat för trappstädning såom ansvar

frågan intresseföga för kommittén.vore av
i självförvaltningenKärnan just goda förutsättningar skapatsär föratt

hyresgästernas delaktighet. Alla vill kan med och tillsammanssom vara
sinamed boendemiljön.för Det hyresgästernata ärgrannar ansvar som

vilja och med kraft utvecklingen i området. Detväntav egen egen
arbetet och har skapat mycket värdefulltansvaret ettgemensamma

socialt kapital. isolering,Den anonymitet, främlingsskap och passivitet
tidigare präglade området och dess invånare har till del för-storsom

svunnit. Till detta kommer också de initiativ till158 nätverk,gemensamma
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träffpunkter och tagits hyresgästerna. miljökvaliteterDeannat som av
dessutom uppstått hyresgästerna själva utför arbete och dess-närsom
underhåller och vårdar resultatet hade heller inte varit möjligautom att

åstadkomma med anställd personal.

Problemet

villHyresgästerna och kan naturliga skäl delta olika mycket i själv-av
förvaltningen. del hyresgästerEn lägger mycket tid, andragärna ner
bara lite tid och ytterligare andra deltar inte alls självklartDet är att

på återbäringstorleken den hyran utgått till hyresgästerna där-av som
relaterats till i vilken utsträckning denför enskilde hyresgästen deltagit

i självförvaltningen.
Länsskattemyndigheten i Malmöhus län har valt betrakta den in-att

dividuella hyresåterbäringen ersättning för arbete utförtsettsom som
hyresvärdens räkning. Ersättningarför i så fall skall beläggas medsom

sociala avgifter och till beskattning. Skulle slutligt besluttas ettupp ge
Skattemyndigheten i sin bedömning innebär det de ekonomiskarätt att
incitamenten för självförvaltningen försvinner. Självförvaltningen i dess
nuvarande form skulle snabbt upphöra och alla de goda resultat som
uppnåtts med tiden klinga av.

Om medborgarna skall kunna bli delaktiga i samhällsutveckling-mer
och ocksåkanske sin sina livför och sin närmiljöstörreta etten ansvar

måste hinderde finns undanröjas.som
Osäkerheten huruvida hyresgästerna kan kunna utföra förvalt-om

ningsuppgifter detta får skatte- och avgiftskonsekvenser förutan att
hyresgästerna respektive hyresvärden sådant hinder. Här behövsär ett
tydliga spelregler. Lagstiftningen bör tillåta hyresgäster själva utföraatt
uppgifter i sina bostadsområden.

finns också aspekt påDet problemet. Småhusägare utfören annan
idag allt påarbete den själv. få småhusägareDetnästan ärtomtenegna

skulle drömma betalning anlita någon tillatt motsom ens om som
klipperexempel och rabatterna. Det betraktasgräsmattan rensar som

självklart småhusägare håller sin boendekostnad på dettaatt en nere
dåVarför skall hyresgäster tvingas köpa dessa tjänster Varför skallsätt.

.inte hyresgäster vill hållaarbete sin boendekost-egetsom genom nere
nad kunna dettagöra

rimligt hyresgäster, i likhetDet med boende i andra upplå-är ävenatt
själva skalltelseformer, kunna utföra vissa uppgifter i sina bostäder och

bostadsområden drabbas beskattning.utan att av

159



SOU 1996: 162

tillåtatillFörslag lagteknisk lösning för självförvaltningatt

Förslagets huvudsakliga innebörd

Hyresgästers medverkan i självförvaltning kan aktivt tillmedverka sta-
bilare förhållanden och ökad trivsel i bostadsområden med problem. De
regler idag försvårar sådan medverkan bör därför undanröjas.som

Skattskyldigheten återbetaldaför hyresmedel på grund hyresgästsav
i självförvaltning,medverkan oklar. möjliggöraFör fortsattär att en

utveckling och spridning självförvaltningsmodellen, bör därförav
kommunalskattelagen kompletteras med bestämmelser medgersom
skattefrihet intill visst belopp för bostadshyresgäster deltar iett som
självförvaltning allt under förutsättning överenskommelse häromatt
har träffats med stöd hyresförhandlingslagen. En förövre gräns ettav
sådant skattefritt belopp bör skäligen kunna till halvt basbe-sättas ett
lopp bostadshyreskontrakt år.ochper

Villkoren sådanför skattebefrielse framgår specialmotiveringenen av
till lagförslaget.

inskränktLagtextförslaget skattskyldighet återbäringför hyraom av
på grund självförvaltning föreslås systematiskt inordnas under 19 §av
kommunalskattelagen härigenom undvika följdändringarför i andraatt

ilagrum skattelagstiftningen. bör ocksåLagtexten kompletteras med en
anvisning under införandeparagraf styckeett nyttsamma genom av
under anvisningspunkten till1 19 Till följd lagtextförslagetattav
införs under kan inte heller fråga19 uppkomma medge avdragattom
för hyresgästens eventuella kostnader på grund deltagandet i själv-av
förvaltningen.

Förslag till lagtext

Till skattepliktig inkomst19 § enligt denna lag räknas icke:

återbäring hyra bostadshyresgäst erhåller för arbeteav som som
hyresgästen denna egenskap åtagiti sin utföra för hyres-sig att
värdens räkning med stöd enligt hyresförhandlingslagenav en

träffad1978:304 förhandlingsöverenskommelse självför-om
valtning, återbäringen under beskattningsår inte överstigerettom

halvt basbelopp bostadshyreskontrakt enligt lagenvett per
1962:381 allmän försäkring;om
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anvisningstexttillFörslag

19 § anvp

förståssjälvförvaltningförhandlingsöverenskommelseMed om
hyres-å sidanträffats mellanharöverenskommelse enasomen

hyresgäster,sidanå andra organisationvärd och attomav
erlagdåterbäringformibostadshyresgäst ersättningmot avav

ankom-på hyresvärdeneljestför sådan,åtafårhyra sig att svara
tillkoppladdirektfastighetsförvaltning intemande, ärsom

lägenhet.bostadshyresgästens egen

Återbäring förhandlingsöverenskom-sådantill följdhyra avav
skattepliktig såsomhelhetsjälvförvaltning i sinmelse ärom

överenskommel-näringsverksamhetellerinkomst tjänst omav
gårbostadshyresgästenåtaganden förinnebär utöversomsen
1978:304hyresförhandlingslagensförvad inom ramensom

ellerhyresvärdå sidanavtalas mellankanbestämmelser ena
vilken hyresvär-fastighetsägare, ihyresvärd och organisation av

hyresgästersidanå andra organisationmedlem, ochden är av
halvtbeskattningsår överstigerunderåterbäringeneller ettettom

försäkring.allmän1962:381enligt lagenbasbelopp om

Specialmotivering

till lagtextförslagetBeträffande

förhandlingsöverenskommelserframgårhyresförhandlingslagenAv att
bostads-hyresgästkollektiv endast kan träffas förochhyresvärdmellan

intesålundabestämmelser omfattarHyresförhandlingslagenslägenheter.
hyreskontrakt ellerförhandlingsklausul i sinasaknarhyresgäster som

lokalhyresförhållanden.
följdtill honom tillåterbäreshyraskattskyldighet förHyresgästens som

räkning ochhyresvärdensegenskap utfört föri denna sinhanarbete somav
hyresvärdensliksomlägenhetanknytning till hansdirektinte haft egensom

kontroll-avgifter lämnasocialasådant fall erläggaskyldighet för samtatt
ifrågasatts.haruppgifter härom,

i kapbestämmelserna 3 2 § 2blmed stödSkattemyndigheterna har av a
medverkan igällande hyresgästensförsäkring gjortallmänlagen attst om

anställning. Tillersättning försjälvförvaltning jämställasådan är att som
avgif-socialaskyldig erläggahyresvärdensålundaskulleföljd härav attvara

skyldig deklare-hyresgästenkontrolluppgifter ochlämna attsamtter vara
tjänst.inkomståterbäring på hyranerhållen 161avsomra
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Hyresvärdarna har å sin sida gjort gällande ifrågavarandeatt typ av
självförvaltning endast uttryckär för ytterligareett överföringen av

på bostadshyresgästenansvaret för den boendestandarden ochegna
därför ligger väl inom för bestämmelserna i hyreslagen ochramen
hyresförhandlingslagen hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll,om som
sedan lång tid tillbaka aldrig har beskattats.

Med hänsyn härtill och på de i den allmänna motiveringen angivna
skälen, bör därför skatterättsligt klargöras erhållen återbäring påatt
hyra på grund överenskommelse självförvaltning under vissaav för-om
utsättningar inte skall betraktas utflödeett anställnings-ettsom av
förhållande eller jämförbart uppdragsförhållande. Denna förutsättning
markeras i lagtexten uttrycket denna sin egenskap.genom

Genom uttrycket åtagit sig utföra för hyresvärdensatt räkning
för arbetet verkligenatt ansvaret utförs vilar påatt hyresgästen.avses

Däremot krävs inte hyresgästen personligenatt skall utföra detsamma.
Därigenom får han möjlighet låta sina familjemedlemmar,att anhöriga
och/eller hjälpa till.vänner Det skall emellertid understrykas denatt
inskränkta skattskyldigheten endast gäller bostadshyresgästen.

För undvika missförstånd fleraatt halva basbeloppatt skul-änom ett
kunna utgå då flera bostadshyresgäster tecknat kontrakt,gemensamt

har dessutom i lagtexten den inskränkta skattskyldighetenangetts att
endast halvt basbelopp per bostadshyreskontrakt.ettavser

Beträffande förslaget till anvisningstext

Av hyresförhandlingslagens framgår vilka frågornärmare kan blisom
föremål för förhandling och därmed också förhandlingsöverenskom-
melser.

Genom i den föreslagna lag- ochatt anvisningstexten hänvisa till
enligt hyresförhandlingslagen 1978:304 träffad förhandlingsöverens-
kommelse självförvaltning understryks deg förutsättningen förom att
inskränkt skattskyldighet förhandlingsöverenskommelseär att har träf-
fats i enlighet med bestämmelserna i hyresförhandlingslagen deg att
förhandlingsöverenskommelsen begränsad tillär de frågor finnssom
uppräknade i hyresförhandlingslagen. Därvid syftas uteslutande på
överenskommelser enligt hyresförhandlingslagens 5 § 2 stycke punkter-

2-4 lägenheternas och husets skick, anordningar ina om gemensamma
huset respektive övriga boendeförhållanden i den mån de hyresgäs-rör
terna gemensamt.

Genom hänvisningen till hyresförhandlingslagen fås också åter-en
koppling till hyresrättslig praxis inom området. Genom dessutomatt
låta återbäringen hyran i sin helhet bli skattepliktig hyresvärd ochav om
hyresgäst träffat överenskommelse åtaganden går vadutöverom som

inom för hyresförhandlingslagen kunnat avtalas,som ramen upp-
rätthålls begränsningen162 självförvaltningens omfattning.av
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skatte-arbetsinsats hyresgästenbegränsning denrimligfåFör att aven
hyresförhandlingslagen,sig inom förvilja åtatänkasfritt kan ramen

allmän försäkring.enligt lagenbasbeloppföreslås halvtett om
fastställt till 36.200enligt lag redanår 1996Basbeloppet för är samma

sålunda kunnaskullehyresreduktion hyresgästförMaximalkr. en
förutsättning hansmånad 1996 underföruppgå till 1.500 kr attperca

Upplysningsvishyresvärden.till detta belopparbetsinsats värderas av
deltagit i själv-till hyresgästeråterbäringen hyrakan nämnas att somav

utgått 650 kri genomsnitt medpågående projekti redanförvaltning ca
och hyresgäst.månadper

allmänberäknat enligt lagen för-till basbeloppHänvisningen ett om
enligt dennabasbeloppeti förenklande syfte eftersomhar skettsäkring

gång år.justerasendastlag en per
återbäringen överstigerslutligenframgåranvisningstextenAv att om

skattepliktigsin föråterbäringen i helhetbasbelopp,halvt "ärett
till inkomst tjänstsådan hänförasoch skallbostadshyresgästen avsom

näringsverksamhet.inkomsteller av

följande.lydelseAnledningen till denna är

halvtersättningså endasthade utformats överOm lagrummet ettatt
in-detta kunnatskattepliktigt, hadeskolat betraktasbasbelopp som

tillhyresvärdar fas-ochseriösa fastighetsägaremindrebjuda att som
socialavgifterbetalabehövaanställa hyresgästertighetsskötare attutan

intebasbelopp.motsvarande halvt Föravgiftsunderlagpå attettett
på så skett.därför lagtexten utformatstill missbruk har sättinbjuda som

Överstiger beskattningsårbasbelopp föråterbäringen halvtsåledes ett
till inkomstantingeni sin helhet hänförasskall inkomstenräknat, av

näringsverksamhet.inkomsttjänst eller av

februari 1996denStockholm 23

Demokratiutvecklingskommittén
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berednings-,beskrivningKort av

iverkställighetsfaserna EUochbesluts-

utredningens sekretariat ochpromemoria harDenna upprättats pre-av
beskriva de för-kortfattat faserkommittén. Syftetför är attsenterats som

pela-behandlingen frågor inom den förstagenomgår inom vidEUslag av
ochståndpunkterna i dag utformas för-vilket de svenskapåoch sättren,

till kommit-intresse bakgrundkanVi dettaankras. atttror vara av som
på området.förslagténs

Förenklat kanolika beslutsprocesser.förekommer fleraEUInom man
huvudsakligen på vil-blir tillämplig berorvilken beslutsvägsäga att som

blirbeslutsreglerOberoende vilkaskall behandlas.frågaken somavsom
politikom-pelarensfrågorna vissaså genomgår faser. Förstatillämpliga,

frågor främst för-olika frågor, demängdråde manmen somrymmer en
tjän-rörlighet förregleringen fripelaremed dennaknippar är varor,om

frågor.sammanhängandedärmedochkapital ochster, personer

inofficiella fasendenBeredningsfasen -

på förhållandenuppmärksammadblipå olikaKommissionen kan sätt
gemenskaps-nå de målnormgivning föråtgärdasbör att somgenomsom

frånkan kommaregleringsförslagImpulser tilluppställer.fördragen
frånmedlemsstat,ministerrådet, frånsjälv, frånkommissionen enen

organisation ellerfrånkommissionen,arbetar förnationell expert ensom
sinalobbyarbete framförorganisationer t.ex.genomsomgrupp aven

från Europaparlamentetkommaviss fråga. Impulser kanåsikter i ävenen
från enskildellerkommissionens tjänstemänutfrågningarvid enav

institutionemellertidKommissionen denEuropaparlamentariker. är som
rådet.skall förvilka förslagbestämmer presenterassomensam

ministerrådet, vidtarförslagkommissionen förInnan presenterar ett
tänkbara effekter för-undersöka vilkaåtgärdermängd för ettattman en

bliförslaget kan tänkasoch hurfå medlemsländernaslag kan för motta-
påmånga gångerundersökning anlitasdennautföra experterFör attget.

samtidigtkommissionenkonsultersakområdespecifiktett somsom
denna bered-förslagen. Underarbetar medkommissionens tjänstemän

Indirekti med förslagen.svårt få insyn arbetetdetningsfas kan attvara
hur förslagetinriktning ochland påverka arbetetsemellertid visstkan ett

från olika länderstjänstemän, iblandochDekommer experteratt ut.se
nationellasig denanvändermed förslagenarbetarmyndigheter, avsom

utformningen förslagen.vilket kan påverkabesitterkunskap de av
det kanflera år ochförslag kanarbeta frammedProcessen taettatt vara

medlemsländerna då detinstitutionerna ochmindre känteller förmer
165väl presenteras.
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Beslutsfasen den officiella fasen-

kommissionenNär förslag ochenats dettaatt överläm-presentera ettom
till ministerrådet för där beredas för beslut, haratt arbetet övergått tillnas

beslutsfasen. Vid denna tidpunkt överlämnas förslaget tilläven
Europaparlamentet och medlemsstaterna. Arbetet med förslaget övertas

beredande arbetsgrupper under ministerrådet. Arbetsgruppernanu av
består nationella på det berörda området, ofta regeringstjän-experterav

företräder sinastemän, respektive medlemsländer. Arbetsgruppenssom
uppgift bereda förslaget, vanligenär med hjälpatt ytterligare kompro-av
missande och förhandlande.

Vid arbetsgruppsmötena förekommer det ofta problem uppståratt som
inte kan, lösas inom Frågorna kan då lyftas till behandling igruppen.
Coreper för försök till diplomatiska lösningar. Corepermöten förekommer
i två sammansättningar, Coreper II för behandling allmänpolitiska frå-av

ekonomi, budget och relationer till andra länder, och Coreper I främstgor;
för den inre marknadens frågor. Varje land har EU-representation ien
Bryssel leds ambassadör. Representationens uppgift till-ärsom av en att

svenska intressen och företräda Sverigevarata vid Corepermöten.att
Efter behandling i Coreper kan fråga återgå till arbetsgrupp vida-fören en

behandling tills inte kommer längre med bearbet-attre man anser man
ningen förslagen. Vanligen föreligger inget krav på enighet i dessaav
arbetsgrupper. Mellan arbetsgruppen och Coreper finns ibland olika for-

samordningsorgan benämnda styrgrupper.mer av

Beredning, information och förslagsbehandling Sverigei

Kommissionens förslag skickas till riksdagen via den svenska representa-
tionen i Bryssel och sprids till EU-nämndens kansli och fackutskottens
kansliet. Det sedan till varje utskottär välja hur det vill arbeta medattupp
materialet.

EU-nämnden det riksdagsorganär finns för samråd och inforrna-som
tion mellan regeringen och riksdagen i ärenden skall vidtassom upp
ministerrådsmöten eller frågor skall diskuteras vid informella minis-som
terrådsmöten. EU-nämnden skall innan den samrådet med regeringen i en
viss fråga känna till riksdagens inställning och fackutskottens ståndpunk-

i aktuella frågor. Detta förutsätterter fackutskotten på så tidigtatt ett sta-
dium möjligt insyn i vilka frågor behandlas inom EU så desom ges attsom
kan identifiera och bevaka de områden angelägna riksdagen.förärsom

Departementen underlättar fackutskottens bevakning EU-frågorav
bidra med grundläggande information iatt form faktaprome-genom av

morior kommissionsförslag. Faktapromemoriorna, utarbetasom som av
huvudansvarigt departement, innehåller redogörelser för innebörden av
förslag till viktigare rättsakter och166 uppgifter hur svenska bestämmelserom
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inom veck-lämnas femskalltill riksdagenPromemoriomapåverkas.kan
försersitt förslag. Dessutompubliceratkommissionendetfrån attor

kommissionenfråndokumentmed andrariksdagendepartementen som
vitböcker.ochexempelvisriksdagen,intresse för grön-kan avvara

fortlöpande förteck-sammanställeri BrysselrepresentationenSveriges
kommissio-frånmeddelandenoffentligaochsamtliga förslagningar över

samtliga departement. Dessatillslag skickasdettaFörteckningar avnen.
vilka förslagEU-sekretariatetberedning meddelaskall efter gemensam

faktapromemoria. EU-upprättandeleda tillkommer ettatt av ensom
enligt departe-detinom UD,enhetsekretariatet, ärär somorganensom

vid arbe-sekretariatsfunktionenskall förarbetsordning bl.a.mentets svara
fått allaEU-sekretariatetDåregeringskansliet.EU-frågor imed upp-te
till riksdagen.överlämnassammanställs de ochfrån departementengifter

beslutsfasenunderPåverkan

försökavillaktiv denförviktigtdetbeslutsfasenUnder attär somvara
ståndpunktutarbetaRegeringen harutformning.förslagens attpåverka en

ståndpunkterDessai rådsarbetsgrupper.behandlasskallfrågordeför som
exempelvis riksda-andraoch medregeringskanslietbereds inom organ,

ansvariga departemen-intresseorganisationer. Detmyndigheter samtgen,
fleraEU-frågor berörförankrasståndpunktför att somtet enansvarar

departement.berördamed allaberedasskall gemensamtdepartement
min-ellerkan skeintresseorganisationerförhållande tilliBeredning mer

EU-berednings- ochihearing ellerremissförfarande,formellt via mötedre
frånkommakan oftasynpunkterVärdefulla experterreferensgrupper.

myndigheter.inom
frågadetviktigt. Eftermycketberedsfrågor attalla ärAtt ennoga

landharnått Coreper,och täm-rådsarbetsgruppklart ettbehandlats enav
förslag.invändningarochproblem mot ettmöjlighetersmåligen att ta upp

ministerrådsmötenInför

nivåer detpå olikabeslutsförberedande ärårsibland fleraEfter processer
alla med-ministerrådsnivå. Ompåbeslutärende fördags föra ettatt upp

eller arbets-iberetts Coreperärendelemsländer att ett enenats somom
ärendetbeslut kommeroch klart förfärdigberett att tasär somuppgrupp,

rådet kanbetyderdagordning. Dettaministerrådetspå attA-punkts.k.en
dettasakfrågan. Punkteridiskussionomröstningbeslut ellertill utan av
helst.ministerrådskonstellationvilkenpraktiken fattasislag kan somav

Coreperbehandlingen kän-sällan. Efteromröstning behövsformellNågon
förekommerB-punkterSå kalladeståndpunkter.varandrastillmanner

dis-ytterligarekräverfärdigbereddaintefrågorbeträffande utanärsom
ellerpå arbetsgrupps-inte löstsdå problemenkussion, t.ex.som

aktuella fack-medrådsmötenvid 167diskuteraspunkterCorepernivå. Dessa
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ministrar. aktuella rådetDet kan remittera ärendet för ytterligare behand-
ling i Coreper, exempelvis det finns motstridiga ståndpunkter vidom
behandlingen viss fråga.av en

Sverige företräds regeringen i EU-arbetet och regeringen företräds iav
sin statsråd vid ministerrådsmötet,tur ett regeringenävenav om som
sådan fattar beslut kollektivt. Inför beslut skall regeringen förankra sina
ställningstaganden i riksdagen, vilket sker i EU-nämnden. Varje ansvarigt
departement har till uppgift förse EU-nämndens kansli informa-medatt
tionsmaterial vilket består kommenterad dagordning för det aktuel-av en

rådsmötet och särskild redogörelse viktigaför punkter på dagord-en
ningen. innanKort EU-nämndens får nämnden delmöten minister-av
rådsmötenas slutliga dagordningar, via Sveriges representationen i Bryssel.

särskildaDen redogörelsen, också kallad ministerrådspromemoria, skall
innehålla uppgifter frågor där angelägna svenska intressen står på spelom
och uppgift frågorna ligger inom riksdagens beslutsområde, dvs.om gene-
rellt normgivning lag. Viktiga detaljer bör behandlas hurärgenom som
svenska regler påverkas, vilka ekonomiska konsekvenser det får för stat,
kommun, företag och enskilda. bifogasDessutom redogörelse fören
Europaparlamentets inställning till frågorna vid dess första läsning,
ändringsförslag vid andra läsningen kommissionens inställning tillsamt
dessa. departementenOm känner till vilka ståndpunkter intresseor-som
ganisationer kan ha framfört kan det också Slutligen skall uppgifteranges

regeringens ståndpunkt i frågan.anges om

Verkställighetsfasen

Efter det rådsbeslut antagits och utfärdats, rådetkanatt ett kommissio-ge
i uppgift utforma verkställighetsföreskrifter.att Det emellertidärnen

medlemsländerna för direktivEG:s omvandlas till lag-attsom ansvarar
stiftning på nationell nivå. Den verkställighetsorganisation kommis-som
sionen har till sitt förfogande kallas för kommittologin. bestårDen av
kommittéer med officiella för medlemsländerna och arbe-representanter

kan ha anknytning till kommissionens rådgivande,tet förvaltande eller
föreskrivande uppgifter. Kommissionen måste regel konsulterasom
och/eller få godkännande från kommittologikommitté.ett en
Kommittéerna skall i de föreskrivna fallen, bedöma kommissionens för-
slag till verkställighetsbeslut och besluten fattas sedan kommissionenav
eller ministerrådet beroende på vilka beslutsprocesser tillämpliga.ärsom

Även under verkställighetsfasen det intresse förär fackutskot-stortav
hålla sig välinformerade, så utformandetten att verkställighetsnor-att av

inte kommer till stånd deras vetskap. Information arbetetutanmer om
erhålls enklast via Sveriges ständiga representation i Bryssel, departemen-

och myndigheter med aktuellt ansvarsområde.ten
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