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Yttrande över Välfärdspartiets motion om dialog/frågestund
Ärendebeskrivning
Morgan Larsson (VFP) har den 23 november 2011, mot bakgrund av vad
som anförs i motionen, föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar införa
frågestund i Kommunfullmäktige. 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 vill ska ges möjlighet att minst
två gånger per år föra dialog med ledande politiker i de partier som är representerade i fullmäktige. ”Detta ska vara ett tillfälle för invånarna att ställa
frågor om den kommunala politiken samt att få öppna och ärliga svar från
ledamöterna” sägs det i motionen som också beskriver hur detta ska gå till
genom att ”politikerna sitter på ett podie, medborgarna ställer frågor varpå
de politiker som önskar får möjlighet att svara. Tillräckligt med tid skall
avsättas så att alla får svar på sina frågor. Dialogen leds av en opartisk person.”
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.
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De möjligheter som medborgare idag kan använda för att ställa frågor 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.
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 ca 600 besökare under tre timmar.

Det är svårt att se hur en frågestund som motionen tar upp skulle tillföra
medborgarna något mer av värde. Det finns dessutom en risk att det skapar
en mer ojämlik demokrati där de som redan är resursstarka får ytterligare ett
forum att påverka beslut. I en sådan panelfrågestund känner sig politikerna
på podiet och resursstarka individer bland frågeställarna säkra. Rädslan för
att yttra sig i ett sånt forum har därmed inte tillfört något för ett systematiskt
inhämtande av medborgarnas frågor.
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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