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Yttrande över Välfärdspartiets motion om medborgarförslag
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har den 23 november 2011, mot bakgrund av vad
som anförs i motionen, föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar införa
medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till
Kommunstyrelsen och Demokratiberedningen. Demokratiberedningen informerades den 19 december 2011 och diskuterade då motionen.
Motionen
Motionens förslag är att alla invånare som uppfyller kraven att vara valbar
till Kommunfullmäktige får rätt att lämna förslag dit. Förslaget ska sedan
behandlas på samma sätt och med samma villkor och regler som en motion
skriven av en ledamot i fullmäktige.
Överväganden
Demokratiberedningen och motionären strävar efter samma sak; medborgarna behöver göras mer delaktiga i styrningen av kommunen och att de
därför behöver ges större inflytande.
Hur detta ska möjliggöras är komplicerat. Formerna för styrning av kommunerna har under lång tid utvecklats med hjälp av folkrörelserna och med
författningar och regler till hjälp för styrning och ansvarsutkrävande. Bakgrunden var partiväsendets och demokratins framväxt i Sverige. I våra dagar
är fem procent medlemmar i politiska partier och knappt två procent är aktiva samtidigt som de flesta svenskar är intresserade av politiska frågor.
Svensken är generellt nöjd med att det finns förtroendevalda ända tills de
beslutar något som drabbar mig själv. Då kommer protesterna. Detta är tydligt och kräver former som gör medborgaren till en medspelare också mellan
de allmänna valen utan att för den skull förstöra det representativa systemet.
Detta är kärnan. Detta är svårigheten.
De möjligheter som medborgare idag kan använda för att lämna förslag till
politiker i Vänersborgs kommun är:


Kontakt med de politiska partierna. Detta kan ske genom personliga
möten, telefon, e-post och brev. Alla partier välkomnar sådana kontakter. Det går också att träffa partierna vid offentliga möten.
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Kontakt med förtroendevalda i kommunstyrelse, nämnder, beredningar och utskott. Alla finns publicerade på kommunens hemsida.
Där finns också kontaktuppgifter.
Kommunalråden finns tillgängliga i större omfattning, t.ex. för personliga sammanträffanden eller telefonsamtal.
Personliga möten i samband med politikernas arbetsplatsbesök.
Vid kommunens födelsedag träffas medborgare och politiker i
kommunhuset. Senast kom 600 besökare under tre timmar.

Medborgarförslag innebär en förbikoppling före de direktvalda i kommunfullmäktige. Var och en kan i ett sådant fall, hur väl eller dåligt tänkt det än
är, agitera för sitt förslag utan att ha något som helst folkligt stöd. Det finns
egentligen bara 51 personer som har ett folkligt stöd – de direkt valda i allmänna val till kommunfullmäktige.
Den som har ett bra förslag kan lämna sitt förslag till förtroendevalda, som
beskrivits ovan. Om förslaget mottas väl kan partierna ”adoptera” förslaget
och framföra det. Detta är inget nytt, så sker redan. Om partierna inte anammar förslaget då kanske det heller inte förtjänas att arbetas vidare med. I
ett sådant fall återstår att bilda ett nytt parti. Detta är heller inget nytt, så
sker redan. Detta är demokrati i Sverige.
Mindre viktigt men ändå värt att nämna är kostnadsaspekten. Om ordningen
skulle gälla som motionen föreslår måste beredningstvånget tillämpas och
resurser läggas på utredning och beredning.
Demokratiberedningens uppfattning, råd och uppmaning till kommunens
förtroendevalda är att intensifiera det öppna partiarbetet, regelbundet informera och finnas tillgängliga för allmänheten inför sammanträden och öka
den uppsökande verksamheten.
Förslag till Demokratiberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen som därmed är besvarad
och avslutad för kommunfullmäktiges del.
Kommunstyrelseförvaltningen
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