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2016-05-27

OBS! dagen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, tisdagen
den 7 juni 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016
(2016/KS0216 106-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
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Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
(2016/KS0307 100-1)

(Bil)

Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser i
Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018”
(2016/KS0081 024-1)

(Bil)

Val av ersättare till föreningen Europakorridoren
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Bredbandsstrategi Borås Stad.
(2016/KS0438 005-1)

(Bil)

Fritt Wi-Fi för besökare i Borås Stads lokaler.
(2016/KS0439 005-1)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2016.
(2016/KS0356 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Tolkförmedling Väst, Delårsrapport januari –
augusti 2015.
(2016/KS0810 135-1)

(Bil)

b)

Meddelande från Förvaltningsrätten i Stockholm om
överklagat beslut för Internationella Engelska skolan
i Sverige AB.
(2015/KS0171 611-3)
(Bil)

c)

Förhyrning av moduler i Sparsör till förskola.
(2016/KS0409 290-3)

(Bil)
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d)

Intresseanmälan om enskild verksamhet enligt
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade från Norma ekonomisk förening.
2015/KS0641 734-3)

(Bil)

(Förslag: a- d till handlingarna)
E

2

Ekonomisk delårsrapport januari – april 2016 från nämnderna
och de kommunala bolagen.
(2016/KS0430 042-1
2016/KS0431 042-1)
(Bil)

E

3

Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt
Simonsland
(2016/KS0389 046-3)

(Bil)

Borås Djurpark AB, Tillbyggnad av befintligt elefanthus
(2016/KS0442 334-1)

(Bil)

E

4

E

5

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och revisionsberättelse
2015
(2016/KS0426 135-1)
(Bil)

SP

1

Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och Annette Carlson
(M); Trafikflöden till Viareds industriområde
(2013/KS0664 311-2)
(Bil)

SP

2

Svar på remiss: Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket,
Varberg-Borås
(2016/KS0137 532-2)

(Bil)

SP

3

Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning BollebygdBorås, Götalandsbanan
(2015/KS0296 532-1)
(Bil)

SP

4

Antagande av detaljplan för Centrum, Kv. Eolus, Kongresshuset
(2014/KS0666 214-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över ansökan om planbesked för Centrum, Remus 5
(2015/KS0791 214-2)
(Bil)

Kc 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a- till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att i övrigt också tillstyrka
utreningen i de delar som särskilt kommenteras.

2016-05-24
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-05-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0307 100
Programområde: 1
Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof Danielsson, Louise Streiby, Torbjörn Alfredsson,
Datum/avdelningschef: 2016-05-24/GB
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2016-06-07

Dnr 2016/KS0307

Avd:
Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof Danielsson,
Louise Streiby, Torbjörn Alfredsson
Kommunfullmäktige

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Som underlag och ytterligare bakgrundsmaterial finns en presentation av slutsatserna i
utredningen. Dessa diskuteras och kommenteras av flera av Sveriges före detta demokratiministrar, samt av en panel med deltagare från olika folkrörelser;
http://www.svtplay.se/klipp/5969942/demokratiutredningen-presenteras-ochkommenteras
Vidare finns också utredningen presenterad i ett nyhetsbrev från utredaren Olle
Westberg; http://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=369
Betänkandet har remitterats till de politiska partierna, Valnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
De politiska partierna och Valnämnden har avstått från att yttra sig.
Inkomna yttranden biläggs.
Mot denna bakgrund har Kommunstyrelsen valt att begränsa sitt yttrande dels till de
författningsförslag som utredningen lägger fram och dels till de avsnitt i utredningen
som inkomna yttranden behandlar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att i övrigt också
tillstyrka utreningen i de delar som särskilt kommenteras.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson (S)
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Dnr 2016/KS0307 100

Avd:
Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof
Danielsson, Louise Streiby, Torbjörn Alfredsson
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
(Kulturdepartementets diarienummer: Ku2016/00088/D)

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Borås Stad tillstyrker i huvudsak de författningsförslag som föreslås, förutom den
föreslagna försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder. Den nationella webbplats
som föreslås inrättas anser Borås Stad dessutom vara en förutsättning för att folkinitiativ och folkmotioner skall kunna genomföras.
Utöver författningsförslagen vill Borås Stad särskilt tillstyrka utredningens bedömningar och slutsatser som redovisas i kap 11 (Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting), kap 14 (Ungas delaktighet och inflytande) och kap 15 (Delaktighet
och inflytande för personer med funktionsnedsättningar).

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin,

Sida
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REMISSVAR
Datum 2016-04-27

vik. ungdomsstrateg 033-35 82 02

Diarienummer
2016/KS0307

Kommunstyrelsen

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet har endast behandlat kapitel 14, Ungas delaktighet och inflytande. De har
beslutat att tillstyrka den delen av betänkandet i sin helhet.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet är mycket positivt till samtliga förslag som beskrivs i betänkandet.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet är mycket positivt till alla förslag som beskrivs i betänkandet. Till vissa
förslag hade de kommentarer:
Försöksverksamhet med sänkt rösträttssålder
Ungdomsrådet tycker att det är på tiden att prova det eftersom det diskuterats så
länge och att det går att utvärdera försöket efter ett val, det behöver inte göras efter
två. En del tycker att försöksverksamheten också ska gälla det nationella valet.
Vissa tycker att försöksverksamheten borde gälla samtliga kommuner, för att så
många unga som möjligt ska kunna rösta, inte bara de unga som bor i kommuner som
vill prova att sänka rösträttsåldern till 16 år. Andra tycker att det är bra att prova i
några kommuner först, för att se hur det går.
Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och landsting
Det är viktigt; ungas ska ges möjligheten att vara med och påverka. Borås Stads Ungdomsråd är ett exempel på hur det kan fungera.
Samverkan mellan skolor och den lokala politiska förvaltningen
Det är viktigt att det inte bara är för de eleverna som är med i elevrådet på skolan
utan att alla elever får möjligheten att träffa politiker. Politikerna ska också ta sig till
skolorna, det är inte bara eleverna som ska ta sig till politikerna.

2

Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik ska öka
Vissa tycker att det stämmer att de inte får lära sig det i skolan idag och de hade önskat att det var mer av det.
Stärka ungas egen organisering, föreningskunskap och främja föreningsengagemanget i skolan
En del tycker att det var svårt att ta ställning till det här förslaget, att det lät som en
uppmaning och att det inte fanns någon konkret frågeställning att ta ställning till.
Samtliga tycker dock att det är ett viktigt ämne.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Landin
Ordförande
Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg

Kommunala funktionshinderrådet

REMISSVAR

Sida
1

Datum 2016-05-25
Kommunstyrelsen

Betänkande; Låt fler forma framtiden
SOU2016:5
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307
Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 23 beslutade funktionshinderrådet att ställa sig
bakom kapitel 15 - Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Rådet vill dock framföra sina synpunkter när det gäller förtroendevaldas möjligheter att engagera sig eller åta sig politiska uppdrag om man uppbär sjukersättning.
Rådet stödjer de åsikter som funktionshinderrörelsen fört fram att någon form av
reglering motsvaranden den som införts om man uppbär hel sjukersättning bör också
gälla om man har en lägre sjukersättning. Stelbenta regler myndigheter emellan bidrar
inte till att individen kan delta.
För övrigt framför rådet att Funktionshinderrådet är ett mycket gott fungerande
forum i Borås Stad, man önskar att Västra Götalandsregionen hittar liknande former.

Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet

Politiska beredningen för medborgardialog

REMISSVAR

Sida
1

Datum 2016-05-25
Kommunstyrelsen

Betänkande; Låt fler forma framtiden
SOU2016:5
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0307
Borås Stad har fått en remiss från Kulturdepartementet över betänkandet ”Låt fler
forma framtiden” SOU 2016:5. Kapitel 11 i betänkandet berör medborgardialog och
samråd i kommuner och landsting. Kommunstyrelsen önskar synpunkter från den
politiska beredningsgruppen när det gäller detta kapitel.
Vid sammanträdet den 23 maj § 18 beslutar beredningsgruppen att ställa sig bakom
det som framgår i betänkandet SOU: 2016:5 kapitel 11. Ulf Sjösten (M) och Åke
Ekvad (KD) avstår från att delta i beslutet.

Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare
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REMISSVAR
Avd/Sekretariat
Saier Yousef, 033-35 70 69

2016-05-18

Dnr 2016/VN

Kommunstyrelsen

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0420

Nämndens beslut
Avstå från yttrande

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Sakupplysning; Valnämnden har den 2016-08-19 föreslaget att KF avslår en motion
om försöks verksamhet med sänkt rösträttsålder.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

Valnämnden
Ulla Krok
Ordförande
Paul-Andre Safko
Vice ordförande

Remiss

2016-03-09
Kulturdepartementet
Enheten för demokrati och det civila samhället
Paula Blomqvist
Telefon 08-405 40 17

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Riksdagens ombudsmän
Riksrevisionen
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Umeå
Justitiekanslern
Brottsförebyggande rådet
Datainspektionen (kapitel 12.7.2)
Sveriges Ambassad i Bangkok (kapitel 5.5.5)
Sveriges Ambassad i London (kapitel 5.5.5)
Barnombudsmannen
Myndigheten för delaktighet
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Statskontoret
Statens skolverk
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Folkbildningsrådet
Universitetskanslerämbetet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitet
Örebro universitet

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Rosenbad 4

Telefax

E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Ku2016/00088/D
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Mittuniversitet
Vetenskapsrådet
Statens medieråd
Myndigheten för tillgängliga medier
Forum för levande historia
Valmyndigheten
Sametinget
Diskrimineringsombudsmannen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Blekinge läns landsting
Dalarnas läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kalmar läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Stockholms läns landsting
Södermanlands läns landsting
Uppsala läns landsting
Värmlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Ale kommun
Alingsås kommun
Alvesta kommun
Aneby kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borgholms kommun
Borlänge kommun

3
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

Borås kommun
Botkyrka kommun
Boxholms kommun
Bromölla kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Båstads kommun
Dals-Eds kommun
Danderyds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommun
Haninge kommun
Haparanda kommun
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Heby kommun
Hedemora kommun
Helsingborgs kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Huddinge kommun
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Hylte kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Jokkmokks kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kinda kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristianstads kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Kävlinge kommun
Köpings kommun
Laholms kommun
Landskrona kommun
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174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Laxå kommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lessebo kommun
Lidingö kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Linköpings kommun
Ljungby kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malmö kommun
Malung-Sälens kommun
Malå kommun
Mariestads kommun
Markaryds kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mora kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Nora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nybro kommun
Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Nässjö kommun
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

Ockelbo kommun
Olofströms kommun
Orsa kommun
Orust kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Perstorps kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Salems kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun
Stockholms kommun
Storfors kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Svenljunga kommun
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270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

Säffle kommun
Säters kommun
Sävsjö kommun
Söderhamns kommun
Söderköpings kommun
Södertälje kommun
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Demokrati är ett styrelseskick, regler för medborgarnas inflytande
och samverkan, men också en offentlig kultur. Politiskt deltagande
är en mänsklig rättighet. Den svenska demokratin är djupt förankrad. Medborgarna röstar i större utsträckning än i de flesta andra
länder. Människor uttrycker i undersökningar ett stort förtroende
för demokratins institutioner.
Samtidigt är det fyra år mellan valen, vilket gör att andra former
för påverkan av den politiska processen blir viktiga. Den nya digitala tillvaron har fört fakta, beslutsprocesser och debatt närmare
människor. Det ställer ökade krav på kanaler för påverkan.
De politiska partierna har förändrats, försvagats och har inte lika
bred förankring som tidigare. Det motiverar att vägar för politiskt
inflytande vid sidan av partierna och de allmänna valen öppnas. Det
globaliserade informationssamhället har skapat nya samverkans- och
organisationsformer som också bör få genomslag i det offentliga
beslutsfattandet.
När den österrikiske filosofen Karl Popper skrev om de ”stegvisa förändringarna” handlade det om demokratins arbetsmetod:
Att snabbt och genomgripande förändra samhällen leder till svårbemästrade och oförutsedda situationer. Det finns ingen säker på
förhand utstakad väg. Just därför att vi inte kan veta särskilt mycket
om den framtida utvecklingen måste lösningarna inriktas på de
problem vi ser nu. All kunskap är provisorisk och det gör att nya
kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också samhällsbyggande bör vara experimentellt och influeras av en löpande
debatt.
Detta synsätt har präglat denna utredning, 2014 års Demokratiutredning. Våra förslag är knappast omstörtande. Många handlar
om att öppna för olika former av försök med fördjupad lokal demokrati och breddat folkligt engagemang. Till våra uppgifter har också

19

Låt fler forma framtiden!

SOU 2016:5

hört att utvärdera de demokratireformer som genomförts under
senare år.
Sedan den allmänna och lika rösträtten infördes 1919 har förändringarna i den svenska demokratins former varit relativt få och
odramatiska. 1974 års regeringsform var i allt väsentligt en kodifiering av de förändringar och den praxis som skett inom ramen för
1809 års författning och representationsreformen 1866.1 Björn von
Sydow har pekat på i hur hög grad moderna författningsrevisioner
skett konfliktfritt. ”Det har funnits och finns ett utrymme för en
konstitutionell pragmatism eller elasticitet i statsrätt och författning, i kriser under yttre tryck, men också i lugnare vatten.”2
Att förändringarna i demokratins former skett i stor enighet
innebär inte att reglerna för folkinflytande varit konstanta. Som
Sverker Gustavsson framhållit innefattas dock endast en liten del av
svenskt statsskick av grundlagarna. Den svenska konstitutionen präglas av minimalism.3 Vår utredning ska enligt direktiven inte behandla grundlagarna. I stället har utredningen arbetat med justeringar och anpassningar i lagar och processer som berör människors
möjligheter till jämlikt inflytande. När vi föreslår en rad smärre
ändringar faller det in i en svensk tradition av gradvisa reformer av
samhällssystemet.
Alla människors lika värde förutsätter i en demokrati att var och
en upplever möjligheten och rätten att göra sin röst hörd. Så är inte
fallet: Endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka
politiska beslut på nationell nivå mellan valen. Socioekonomiskt
svaga grupper röstar i mindre utsträckning och har mindre politiskt
inflytande än grupper som också i andra sammanhang är starka.
Det är inte en tillfredsställande situation.
Faktiska klassklyftor, etniskt och utbildningsmässigt utanförskap och bostadssegregation har skapat en situation där de som skulle
ha störst behov av politiskt genererade åtgärder har svårast att komma
in i politiska församlingar. Inte minst för dessa grupper behövs nya
vägar in i politiken.
Det finns också mycket som talar för att det politiska systemet
skulle fungera bättre om personer med funktionsnedsättning, unga
1

Riksdagsbiblioteket, 2009. s. 455 ff.
ibid. s. 528.
3
Gustavsson, 2014, s. 108 ff.
2
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och utlandsfödda inte var underrepresenterade i de valda organen.
Dels skulle det finnas fler folkvalda för medborgare i dessa grupper
att identifiera sig med och de demokratiska församlingarna skulle
därmed få större legitimitet. Dels skulle nödvändig kunskap tillföras.
Nästan varannan ledamot i de kommunala fullmäktigeförsamlingarna har övervägt att hoppa av eftersom uppdraget känns
meningslöst. När fullmäktigeledamöter upplever sig ha hamnat på
åskådarläktaren försvagas den representativa demokratin.
På dessa områden lägger vi olika förslag. Mycket handlar dock
om åtgärder som inte kan styras genom lagstiftning eller offentliga
beslut. Inte minst måste partikulturen bli mer inkluderade.
Demokratin är något långt mer än att 51 procent bestämmer
över 49 procent. ”All offentlig makt utgår från folket” är portalparagrafen i den svenska regeringsformen. Det är inte ”all makt”,
utan just den offentliga makten, som innefattas av det politiska
beslutsfattandet. Demokratins syfte är ofta att skydda allas intressen
snarare än att vid varje tillfälle tillgodose flertalet uppfattningar.
Det demokratiska beslutsfattandet och den demokratiska debatten
förutsätter ömsesidig respekt – också gentemot människor man
inte är överens med. Den förra Demokratiutredningen (SOU 2000:1)
konstaterade i sitt slutbetänkande år 2000: ”Demokratin är en
individuell viljeakt, en bekännelse till ett människovärde. Därför
lönar det sig inte att förbjuda människor att vara anti-demokrater.
Att isolera dem från demokratiska sammanhang är heller inte ändamålsenligt. Det är genom argument och handlingar som medborgare och demokratins olika institutioner kan utbreda demokratins värden och hållningar.”4
När de som håller på att tappa fotfästet i samhället inte längre
tycker att det är meningsfullt att rösta, att politiska beslut aldrig
kommer att förbättra den egna situationen, kommer de inte längre
att gå till valurnorna. Därmed riskerar också politiken att bry sig
mindre om dem. Då blir det gemensamma samhället något för ”dom
där uppe”. När politiken bara blir överhet – polis, socialkontor,
arbetsmarknadsmyndigheter – känner individen inte att hon kan påverka.
De västliga demokratiernas framgång beror på att de lyckats förena välstånd, social sammanhållning, rättssäkerhet och politisk fri4

SOU 2000:1, s. 18.
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het. En demokrati som inte förmår skapa trygghet, rimliga levnadsförhållanden och garantera medborgarnas fri- och rättigheter blir
skör och utsatt.
Det är centralt för demokratins framtid att bevara detta, vilket i
sin tur kräver att den sociala polariseringen minskar, att subkulturer med egna regler inte får utvecklas och att korruption måste
uppmärksammas och bekämpas. Om medborgarna upplever att det
som är självklara gemensamma uppgifter inte utförs finns ett hot
om att människor tar saker i egna händer.
Globaliseringen och terrorhoten gör att förslag förs fram som
inte sällan går ut över demokratins beslutsformer och krav på folkligt inflytande. Att finna den nödvändiga balansen är en av de närmaste årens politiska huvuduppgifter.
Sverige har fått många nya invånare. Det bör vara självklart att
varje svensk – oavsett ursprung, utbildning eller ålder – har samma
möjlighet till inflytande. De tendenser till elitisering av svensk politik som märks i urvalet av förtroendevalda och i partiernas krympning bör bekämpas. Broarna in i politiken bör bli fler och bredare.
Fler måste få forma framtiden!

Olle Wästberg
Utredare
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Hur läser man detta betänkande?

Vad är en utredning?
En utredning tillsätts av regeringen i syfte att undersöka en särskild
fråga och för att få hjälp med att hitta lösningar till hur frågan kan
lösas. Utredningens uppdrag finns beskrivet i ett direktiv. Utredningen är oberoende från regeringen, men ska försöka stämma av
sina förslag med de som berörs för att förslagen i sig ska vara
genomförbara. På så vis kan en utredning också hjälpa till med att
skapa kompromisser i frågor där det finns olika politiska ståndpunkter. Utredningen sammanställer sina analyser, förslag och rekommendationer i en text som kallas betänkande.
Vad är skillnaden mellan en kommitté och en utredning?
Det finns skillnader mellan kommittéer, parlamentariska kommittéer
och utredningar. En kommitté består av en ordförande och ledamöter samt har ett sekretariat kopplat till sig. Kommittén kan även
ta stöd av sakkunniga eller experter. I en parlamentarisk kommitté
utgörs ordförande och ledamöter av representanter från de olika
politiska partierna och tanken är att kommitténs förslag ska vara
politiskt förankrade. Ett utredningsuppdrag som lämnas till en
särskild person, en särskild utredare, kallas för utredning. Utredaren har ett kansli med en eller flera sekreterare. Utredningar är
friare och behöver inte ta hänsyn till de politiska partiernas ståndpunkter. 2014 års Demokratiutredning har en parlamentarisk referensgrupp bestående av representanter från alla riksdagspartier och
vi har därför kunnat göra en politisk avstämning av förslagen och
innehållet, men partierna behöver inte vara överens för att vi ska lägga
fram våra förslag.
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Vad är skillnaden mellan förslag och bedömningar?
De förslag som utredningen lämnar rör frågor som regeringen
måste ta ställning till. Det är huvudsakligen frågor om lagförändringar, men även andra frågor som kräver ett regeringsbeslut. Utredningen gör också bedömningar och dessa kan ses som rekommendationer till hur regering, kommun, landsting och andra aktörer borde agera i en viss fråga. Med en bedömning kan utredningen
identifiera problem och resonera om att något borde göras på sikt,
men behöver inte specificera exakt vad som ska göras.
Vad händer med utredningens förslag?
När utredningen är klar skickas betänkandet på remiss. Det betyder
att regeringen inhämtar synpunkter från myndigheter, kommuner,
landsting och intresseorganisationer m.m. Alla som vill får kommentera förslagen, även privatpersoner. Innan regeringen går vidare
och tar ställning till om den ska genomföra utredningens förslag
måste den lyssna in de synpunkter som framförts i remissprocessen.
Förslag som innebär ändringar av gällande lagar kräver ett riksdagsbeslut. Regeringen presenterar de förslag som den vill att riksdagen ska ta ställning till i en proposition.
Hur ska jag läsa betänkandet?
Du som läser kan läsa hela texten, enbart de kapitel som du är
intresserad av eller enbart förslagen. I början av betänkandet finns
en sammanfattning av innehållet i sin helhet. I stort sett samtliga
kapitel börjar med en presentation av utredningens uppdrag som
följs av en analys av frågan och sedan avslutas med förslag och bedömningar.
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Bet.
Brå
C
DHR
DO
EU
FN
FP
Handisam

HSL
HSO
ICCS
JO
KD
KL
KU
LO
LSS
LSU
M
MENA
MP

Betänkande
Brottsförebyggande rådet
Centerpartiet
De handikappades riksförbund
Diskrimineringsombudsmannen
Europeiska unionen
Förenta Nationerna
Folkpartiet (sedan november 2015
Liberalerna )
Myndigheten för handikappolitisk
samordning (nuvarande Myndigheten
för delaktighet)
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Handikappföreningarnas samarbetsorgan
International Civic and Citizenship Education Study
Justitieombudsmannen
Kristdemokraterna
Kommunallagen (1991:900)
Konstitutionsutskottet
Landsorganisationen
Lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer
Moderaterna
Middle East and North Africa region
Miljöpartiet
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MUCF
NIKE
NIMBY
NUFT
OECD
PRECIS
Prop.
S
SAF
SACO
SCB
SD
SKL
Skr.
SoL
SOM-institutet
SOU
SÖ
TCO
ULF/SILC

UN
V
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nätverk för invandrarkvinnor
Akronym för Not In My Back Yard
Nätverket Unga för Tillgänglighet
The Organisation for Economic Co-operation and Development
PR-byråernas branschorganisation
Proposition
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Svenska Arbetsgivareföreningen
Sveriges akademikers centralorganisation
Statistiska Centralbyrån
Sverigedemokraterna
Sveriges Kommuner och Landsting
Skrivelse
Socialtjänstlagen (2001:453)
Institutet för Samhälle, Opinion och
Medier vid Göteborgs universitet
Statens offentliga utredningar
Sveriges överenskommelser
med främmande makter
Tjänstemännens centralorganisation
Undersökningarna av levnadsförhållanden,
integrerat med EU Statistics on Income
and Living Conditions
The United Nations
Vänsterpartiet

Sammanfattning

2014 års Demokratiutrednings uppdrag har varit att utreda hur
engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och
breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen
kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska
systemet och utredningen har antagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Vårt fokus är det
som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen.
Uppdraget, såsom det framgår av direktiven (se bilaga 1), rör
huvudsakligen två former av politisk påverkan. Det handlar för det
första om möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald
inom ramen för de representativa beslutsformerna och, för det andra,
om möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen. Sådana aktiviteter kan ske genom formella påverkanskanaler, t.ex. folkomröstningar, medborgarförslag, medborgardialoger och remissvar, eller
genom informella påverkanskanaler, t.ex. demonstrationer, mediekampanjer, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker.
Enligt direktiven ska vi också belysa frågor om representation och
om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen
utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Utredningen
ska också behandla frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Utöver de specifika frågor som nämns ovan
har utredningen i uppdrag att undersöka och beskriva de samhällsförändringar som kan påverka individers demokratiska delaktighet
och möjligheter till inflytande på sikt.
Vi har under utredningstiden haft ett stort antal avstämningar
och möten med förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer i
det politiska systemet, med företrädare för de politiska partierna,
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representanter för civilsamhällsorganisationer och med intresserade
från allmänheten. Vi har genomfört ett flertal enkäter, intervjuer
och undersökningar samt beställt underlagsrapporter från sammanlagt 24 forskare. Dessa rapporter har presenterats och diskuterats
på seminarier runt om i landet och har publicerats i en särskild
forskarantologi. Vår ambition har varit att driva offentlig debatt
och stimulera till samtal om de frågor som vi har haft i uppgift att
utreda, men också att skapa oss en bredare och djupare bild av
tillståndet i demokratin. Betänkandet är på detta sätt både en redogörelse för tillståndet i demokratin och en samling förslag, bedömningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas
och förstärkas.
Demokratin är stark, men den politiska ojämlikheten ökar
Strax efter millenniumskiftet, i februari 2000, överlämnande den
förra Demokratiutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen tillsattes i en tid då demokratin ansågs stå inför ett antal
allvarliga utmaningar. Engagemanget inom folkrörelserna hade avtagit, de politiska partierna hade förlorat medlemmar och valdeltagandet var sjunkande. Intresset för politik ansågs vara lågt, i synnerhet bland unga.
Vissa av dessa utmaningar kvarstår nu, femton år senare. Samtidigt måste bilden nyanseras. Även om de traditionella folkrörelseorganisationerna engagerar färre individer är det medborgerliga
engagemanget alltjämt högt. Engagemanget tar sig nya uttryck genom
nätverksbaserade och mer informellt organiserade rörelser. Partierna är inte längre masspartier med stora medlemskårer, men
antalet partiaktiva sjunker inte längre. Förtroendet för de politiska
partierna är fortfarande lågt, men har stärkts. Valdeltagandet har
ökat i de tre senaste riksdagsvalen. Attitydundersökningar visar att
förtroendet för regeringen och riksdagen har ökat under de senaste
femton åren. Intresset för politik bland unga är starkt.
Denna utredning kan konstatera att demokratin i dag står stark.
Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Klyftan
mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. Dessa
deltagandeklyftor märks tydligt när det kommer till engagemanget
i det civila samhällets organisationer, liksom i de politiska partierna.
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De som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska
partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Det är i synnerhet personer med låg utbildning
och med lågavlönade jobb som har lämnat partierna. Det märks
också när det kommer till förtroendet för demokratins institutioner och procedurer. Tilltron till demokratin är betydligt starkare
bland resursstarka individer, dvs. personer med hög utbildning och
inkomst, än bland resurssvaga. Samma förhållande gäller när det rör
upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet
har ökat under senare år, men skillnaderna mellan resurssvaga och
resursstarka grupper är alltjämt stora. I riksdagsvalet var det ungefär 15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade liksom betydande skillnader i valdeltagandet mellan svensk
och utrikes födda.
Skiljelinjen mellan de ”demokratiskt aktiva” och de ”demokratiskt
passiva” sammanfaller i stor utsträckning med andra sociala och
ekonomiska klyftor i samhället. De som inte deltar i demokratins
processer har lägre utbildning, lägre inkomst och en betydligt svagare förankring på arbetsmarknaden. Vissa undersökningar visar
även att gruppen passiva lider av ohälsa i större utsträckning än den
demokratiskt aktiva gruppen. Skillnaderna avspeglar sig i vad som
skulle kunna beskrivas som ett utanförskap och ett innanförskap
eller som vidgade klassklyftor.
Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större
utsträckning rumsliga och geografiska. De demokratiskt aktiva och
de passiva bor i skilda bostadsområden, går i olika skolor och utövar sina fritidsintressen på olika platser. Detta avspeglar sig också
i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm,
Göteborg och Malmö som hade högst och lägst valdeltagande var
över 40 procentenheter i riksdagsvalet 2014. Vidare framträder deltagandeklyftor i konsumtionen av nyheter. Andelen ”nyhetsundvikare” har ökat under senare år, och denna grupp består i stor
utsträckning av personer med svaga socioekonomiska resurser. Den
demokratiska arenan, dvs. de platser där tankar, åsikter och intressen
utbyts, är allt mer segregerad. Detta är en stor utmaning för demokratin.
Ett ytterligare problem är att flera samhällstendenser såsom globaliseringen, digitaliseringen, demografiska förändringar och klimathotet kan förstärka olikheterna mellan olika grupper samtidigt som

29

Sammanfattning

SOU 2016:5

dessa tendenser ställer demokratin och samhället i sin helhet inför
nya utmaningar. Dessa samhällstendenser har och kommer under
de närmaste åren förändra förutsättningarna för demokratin liksom
för ekonomin, arbetsmarknaden och maktrelationerna i samhället.
Flera av de utmaningar som vi i dag står inför innebär dessutom att
vi kommer behöva fatta svåra beslut rörande fördelningen av
resurser. Att med demokratins mekanismer skapa konsensus bakom
de beslut som är nödvändiga för samhällets långsiktiga hållbarhet
och utveckling är en utmaning inte bara för det politiska systemet
utan för hela vårt samhälle.
En ny målsättning för demokratipolitiken
Det är viktigt att demokratipolitiken är inriktad på att möta de
utmaningar som nämns ovan. Vi föreslår därför en ny målsättning
för demokratipolitiken. Målsättningen ska vara ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. Vi
menar att demokratin blir starkare när det är många som deltar och
upplever sig vara delaktiga i samhället. Ett brett deltagande ger bättre
förutsättningar för att fler röster ska kunna komma till uttryck,
vilket gör att inflytandet kan bli mer jämlikt. Ett jämlikt inflytande
förutsätter också att alla har samma möjligheter att delta och påverka den politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig,
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk status. Syftet med demokratipolitiken måste därför vara att öka deltagandet och att verka för att
inflytandet utövas mer jämlikt.
Vi menar vidare att demokratin måste vara hållbar. Med detta
menar vi en demokrati som kännetecknas av starka offentliga institutioner som kan fatta beslut effektivt, rättssäkert och transparent.
Det förutsätter också att medborgarna har förtroende för demokratins institutioner och procedurer, att det demokratiska engagemanget är högt och att de flesta upplever att de kan påverka. En
hållbar demokrati förutsätter slutligen att de mänskliga rättigheterna
respekteras.
Denna målsättning måste efterföljas av åtgärder som syftar till
att skapa ett jämlikt inflytande och ett ökat och breddat deltagande. Regeringen bör genomföra demokratifrämjande insatser inför
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och mellan valen och dessa bör vara inriktade på att öka den politiska jämlikheten. Det handlar om att ge organisationer i det civila
samhället förutsättningar att engagera grupper som annars inte deltar. Kommuner, landsting och regering har ett särskilt ansvar att ge
medborgarna goda förutsättningar att delta och framföra synpunkter i politiska beslutsprocesser. Flera av våra förslag syftar till detta.
Det är dock svårt att i grunden förändra maktförhållanden i
samhället genom demokratireformer eller åtgärder för att främja
deltagandet. Vårt uppdrag är begränsat till att analysera individers
möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen och inte
maktrelationerna i samhället ur ett vidare perspektiv. Mot bakgrund
av omfattningen och djupet av de samhällsförändringar vi bevittnar
i dag föreslår vi att en utredning tillsätts med uppgift att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället
har förändrats sedan millenniumskiftet. En sådan maktutredning
ska bidra med ett underlag som ger politiska beslutsfattare bättre
förutsättningar att fatta långsiktiga och ändamålsenliga beslut för
att möta de utmaningar som samhället och demokratin står inför på
sikt.
De politiska partierna är inte i kris
Vår analys visar att föreställningen om en partikris i stora drag kan
avskrivas. Medlemsutvecklingen i partierna är inte längre negativ.
Medlemmarna spelar också en annorlunda roll i partierna än tidigare. Kommunikationen med väljarna har underlättats genom den
digitala tekniken medan valrörelserna har professionaliserats och
partierna har anställt mer personal. Samtidigt hade var fjärde lokal
partiorganisation svårigheter att hitta kandidater till vallistorna inför
de allmänna valen år 2014. Det är därför viktigt att partierna fortsatt verkar för att rekrytera nya medlemmar.
Partierna måste utveckla sitt rekryteringsarbete
Ett problem för partidemokratin är att personer som uppger att de
är lågutbildade, har arbetarklassbakgrund, är födda utanför Sverige,
är unga eller kvinnor är underrepresenterade bland medlemmarna.
Det kan medföra att partierna har svårt att fånga upp de åsikter och
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perspektiv som dessa grupper har. Vår översyn visar att samtliga
partier arbetar för att värva medlemmar, och att de flesta partier verkar
för att rekrytera medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom
kvinnor, unga och utrikes födda. Samtidigt visar undersökningar
att de flesta som engagerar sig i ett parti gör det eftersom de själva
befinner sig i ett sammanhang med andra partiaktiva. Sammantaget
består partierna av en socialt sammanhållen grupp som ofta har
ryggarna utåt.
Vi anser därför att partierna måste utveckla sitt rekryteringsarbete. Partierna bör aktivt arbeta med att söka upp nya medlemmar utanför de redan aktivas nätverk. För rekryteringen av unga är
det av särskild betydelse att partierna är närvarande i skolan, på
fritidsgårdar och i föreningslivet. För att kontaktytor ska uppstå
med personer som annars inte skulle gå in i ett parti är det också
viktigt att partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhället, även mellan
valkampanjerna. Det gäller särskilt i områden med hög arbetslöshet
och en stor andel utlandsfödda.
Motverka professionaliseringen av partierna
De politiska partierna professionaliserar sin verksamhet alltmer.
Professionaliseringen leder till att politikutvecklingen inom partierna i
stor utsträckning drivs av personer som inte är eller har varit förtroendevalda och därmed inte har erfarenhet av det politiska beslutsfattandet. Det ökade antalet anställda idéutvecklare, s.k. policyprofessionella, kan också leda till att medlemmarnas möjligheter att
delta i idéutvecklingen minskar. En utveckling med ett ökat antal
politikutvecklare som inte har erfarenhet av ett förtroendeuppdrag
kan leda till att politiken driver bort från den faktiska verklighet
som väljarna upplever och som de förtroendevalda på lokal nivå har
att hantera.
Partierna är också mer fokuserade på de opinioner och åsikter
som framförs genom olika medier än på kommunikationen med
enskilda väljare. Den politiska debatten i media är viktig, men med
tanke på att det är allt färre som följer de etablerade medierna och
deltar i den åsiktsbildning som sker i dessa finns det en risk att
partierna inte fångar upp de bredare åsikterna i samhället. Det finns
också en risk att partierna blir mer mottagliga för det påverkans-
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arbete som olika intresseorganisationer och PR-byråer bedriver
genom medierna.
Partierna måste reformera sina organisationer
Den del av befolkningen som identifierar sig med ett politiskt parti
har sjunkit kraftigt, vilket gör det svårare att mobilisera politiskt
intresserade utifrån en ideologisk samhörighet. Denna utveckling
kan delvis förklaras av värderingsförändringar, som individualiseringen
och en minskad auktoritetstro. Människor är i dag mer benägna att
engagera sig i sakpolitiska frågor än långsiktigt i ett politiskt parti.
Förtroendet för de politiska partierna har visserligen stärkts under
2000-talet, men partierna är alltjämt en av de samhällsinstitutioner
som allmänheten hyser lägst förtroende för. Det är troligt att
många väljer andra sätt att uttrycka sitt politiska engagemang eftersom de inte tror att det är möjligt att påverka genom ett politiskt
parti. Vår översyn visar också att en stor del av medlemmarna anser
att interndemokratin är dålig, även om medlemsinflytandet har stärkts
över tid. De individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är
mer engagerade och ställer större krav på inflytande än tidigare.
Det är viktigt att partierna inte är exklusiva kanaler för inflytande som enbart är tillgängliga för en liten krets av partiaktiva. Vi
menar därför att partierna bör verka för att partimedlemmar på
lokal nivå får möjligheteter att delta i idéutvecklingen. Partierna
bör också överväga att oftare ha medlemsomröstningar om principfrågor och att öka inflytandet vid val av partiledare. Samtidigt är
medlemmar i partierna i dag inte särskilt representativa för samhället i övrigt och en förstärkt interndemokrati skulle därför kunna
leda till att partierna fjärmar sig ytterligare från övriga delar av
befolkningen.
Det går inte att förvänta sig att partierna kommer att återta den
roll i demokratin som de en gång hade. Medlemsminskningen beror
inte enbart på partierna själva, utan är också en effekt av att samhällsengagemanget som sådant har förändrats. Mot denna bakgrund
bör väljarna få möjlighet att förmedla sina intressen och åsikter till
beslutsfattarna även på andra sätt än genom de politiska partierna.
Våra förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att framföra sina synpunkter inför beslut liksom
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införandet av förslagsrätt på lokal och nationell nivå, s.k. folkmotion, förstås mot den bakgrunden.
Se över partistödet
Vår översyn visar att det offentliga stödet till de politiska partierna
inte fullt ut används i enlighet med vad det är avsett för. Stödet till
riksdagsledamöter, som syftar till att bistå ledamöternas arbete,
används i stor utsträckning till annan verksamhet än riksdagsarbete.
Därutöver överförs delar av det kommunala partistödet till nationell nivå. Samtidigt visar vår översyn att antalet politiska sekreterare och hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i kommuner
och landsting har ökat på senare tid. En anledning till detta är att
den politiska majoriteten i kommunerna ofta försäkrar sig om ett
stöd från mindre partier genom att bl.a. erbjuda avlönade politiska
sekreterartjänster. Sammantaget anser vi att det finns skäl att tillsätta en bredare översyn av partistödet. Översynen bör i första
hand ha till uppgift att klargöra i vilken mån de olika formerna av
partistöd används på ett ändamålsenligt sätt och om det finns skäl
att göra förändringar och förtydliganden om hur stöden ska fördelas, användas och redovisas.
De förtroendevalda och den sociala representativiteten
Vi har gjort en analys av de förtroendevaldas representativitet utifrån
kön, bakgrund (födelseland) och ålder. När det kommer till dessa
tre aspekter kan vi konstatera att politiken inte är jämställd eller
jämlik.
Även om kvinnors representation i riksdagen har minskat de två
senaste mandatperioderna har jämställdheten i kommun- och landstingsfullmäktige förbättrats över tid. Det är i dag något fler kvinnor
som innehar tyngre poster, såsom kommun- eller landstingsstyrelsens ordförande, än vad det var vid ingången av millenniumskiftet.
Totalt sett är dock kvinnor underrepresenterade på inflytelserika
positioner. Kvinnliga politiker är mer utsatta för hot, våld och trakasserier och lämnar sina uppdrag under och efter mandatperioden
i högre utsträckning än män. Kvinnor är också tydligt underrepresenterade i kommunala bolagsstyrelser.
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Därutöver avspeglar inte de politiska församlingarna den mångfald som i dag finns i det svenska samhället. Utrikes födda är underrepresenterade på alla nivåer i politiken. Personer som invandrat till
Sverige engagerar sig politiskt i lägre utsträckning än inrikes födda,
vilket delvis kan förklara underrepresentationen, men delaktigheten
ökar med vistelsetiden i Sverige. Upplevelser av diskriminering är
också en faktor som påverkar delaktigheten bland utrikes födda.
Bostadssegregeringen innebär att det är en stor andel utrikes födda
som bor i politikerglesa bostadsområden. Eftersom de flesta som
går in i politiken gör det för att de kommit i kontakt med andra
partiaktiva är det därmed mindre sannolikt att utrikes födda uppmanas att engagera sig partipolitiskt. Undersökningar visar också att
utrikes födda avancerar långsammare mot de tyngre uppdragen än
inrikes födda.
Unga under 29 år är den grupp som är mest underrepresenterad
i kommun- och landstingfullmäktige i relation till andelen bland de
röstberättigade medan äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen. Det kan leda till att ungas och äldres perspektiv inte tillgodoses i det lokala respektive det nationella beslutsfattande. När
det gäller unga medför underrepresentationen i den lokala demokratin att det är få unga som får erfarenhet av att ha ett förtroendeuppdrag, vilket är viktigt för det fortsatta politiska engagemanget.
Social representativitet är viktigt för demokratins legitimitet
Vi menar att förutsättningarna för ett jämlikt politiskt inflytande
blir bättre när alla delar av befolkningen är representerade i de beslutsfattande församlingarna. Social representativitet är en rättvisefråga och en fråga för demokratins legitimitet. Politiker som delar
sociala och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp har
en bättre förmåga att fånga upp, lyssna in och förmedla väljares
intressen och åsikter. Dessutom påverkar representativiteten delaktigheten i samhället. Det är rimligt att anta att när en individ
upplever sig vara representerad blir den också motiverad till att
delta.
Ansträngningarna för att uppnå politisk jämlikhet är huvudsakligen en fråga för de politiska partierna och därför lämnar vi ett
antal rekommendationer för hur ett arbete med att förbättra repre-
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sentativiteten skulle kunna gå till. Partierna i en kommun eller ett
landsting bör t.ex. komma överens om att samordna sin nomineringsprocess på så sätt att könsbalansen i styrelser och nämnder
blir jämnare. Detta är särskilt viktigt vid tillsättningen av kommunala bolagsstyrelser där kvinnors underrepresentation är påtaglig. Vi menar också att partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater: en man och en kvinna. Det skulle underlätta
för valberedningen att samordna tillsättningen.
De förtroendevaldas villkor
Den kommunala politikens villkor har förändrats under senare år.
Antalet nämnder och uppdrag minskar, samtidigt som uppdragen
koncentreras till ett mindre antal förtroendevalda. Inflytandet i den
kommunala politiken utövas också av en allt mindre skara av ledande förtroendevalda. Vi anser att det finns ett värde med att det är
en stor andel av befolkningen som har erfarenhet av att delta i
politiska beslutsprocesser och därför bör inte uppdragen minska
ytterligare vid reformer av den politiska organisationen. För att
stimulera det demokratiska deltagandet på lokal nivå kan kommuner också genomföra försök med direktval för ett begränsat antal
platser i en geografisk nämnd.
Medialiseringen av politiken har lett till att politikerrollen blivit
mer krävande. Samtidigt sker beslutsgången i ett snabbare tempo
och de politiska besluten är i sig mer komplexa. Dessa omständigheter påverkar vem som väljer att engagera sig politiskt. Antalet
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid är också högt.
Unga under 29 år och kvinnor med hemmavarande barn är överrepresenterade bland de förtroendevalda som hoppar av i förtid.
Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går
att ägna sig åt ett förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid till heltidsarbete och familjeliv. Det krävs en ny möteskultur där långdragna sammanträden är undantag. Det kan vara lämpligt att tillämpa
stopptider liksom att öppna upp för ett mer frekvent användande
av deltagande på distans. Åtgärder bör också genomföras för att
underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn. Kommuner skulle t.ex. kunna tillämpa mer genenerösa regler för barn-
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omsorg och förskola i samband med politiska möten i kommunen
eller landstinget.
Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen
Under mandatperioden 2010 till 2014 lämnade var femte förtroendevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje avhopp berodde på flytt
från kommunen, och när det kommer till unga under 29 år var det
57 procent som lämnade sitt uppdrag av denna anledning. Detta
kan förklaras av att unga är mer rörliga då de ännu inte börjat
studera eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Det finns redan
i dag en möjlighet för fullmäktige att besluta att en förtroendevald
som är vald av fullmäktige får behålla sitt uppdrag trots flytt från
kommunen. Vi föreslår att denna möjlighet också ska omfatta de
folkvalda fullmäktigeledamöterna.
Förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag under trygga
och säkra former
Enligt Brottförebyggande rådets kartläggning utsattes en av fem
förtroendevalda under 2013 för hot, våld eller trakasserier. Varannan heltidspolitiker blev utsatt och majoriteten av dessa blev
hotade eller trakasserade vid upprepade tillfällen. Med tanke på att
en av fyra uppger att de censurerat sig själva på grund av rädsla för
trakasserier kan detta anses ha en effekt på demokratin. Vi anser att
det är viktigt att samtliga förtroendevalda får ett stöd i det fall de
utsätts för våld, hot eller trakasserier och att de därmed kan känna
sig trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Vi
föreslår därför att det i kommunallagen ska införas en bestämmelse
som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och
säkra former.
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Möjlighet att vara ledig från sitt förtroendeuppdrag
Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upplevs som ett hinder för de förtroendevalda. Ersättning för inkomstbortfall vid möten måste vara skäligt och täcka alla delar av inkomsten. Vi anser vidare att det finns anledning att anpassa den rättsliga
regleringen för uppdragen till den faktiska samhällsutvecklingen.
Det gäller inte minst regleringen av sjuk- och föräldraledighet. Det
är fler kvinnor än män som hoppar av i förtid eller gör långa uppehåll i sina politiska karriärer för att vara föräldralediga och detta får
sammantaget konsekvenser för jämställdheten i lokalpolitiken. Vi
föreslår därför att det ska vara möjligt att under en begränsad tid
vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig.
Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten.
Den lokala politikens organisering
Under senare år har en maktförskjutning skett från fullmäktige och
fritidspolitikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och
landstingsstyrelsen. Fullmäktige, som enligt kommunallagen är
kommunens och landstingets beslutande församling, har en svag
ställning. Dessutom sker beredningen av beslut ofta utanför de formella institutionerna, t.ex. genom förhandlingar mellan partier som
gemensamt styr kommunen eller landstinget. Detta påverkar både
fullmäktiges och väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfattandet
och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna.
För att ge fullmäktige makt att granska och utkräva ansvar anser
vi att fullmäktige bör upparbeta en praxis för den interna granskningen av maktutövningen i kommunen eller landstinget. Vi anser
vidare att fullmäktige bör fatta beslut om uppdragsbeskrivningar
som förtydligar rollfördelningen mellan olika förtroendevalda, i
synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt
övriga kommunal- och landstingsråd har i politiken. Ur ett medborgarperspektiv är det rimligt att kräva att fullmäktige klargör vilka
funktioner dessa förtroendevalda har i den lokala demokratin.
För att motverka elitism och maktkoncentration i politiken
anser vi att det också är nödvändigt att verka för en ökad omsättning av de kommunala förtroendeuppdragen. Vi anser att partierna
internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i
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hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag,
t.ex. som ordförande i styrelsen eller i en nämnd. Det skulle öppna
upp möjligheter för fler kandidater att träda fram och få betydelsefulla positioner inom politiken. Det skulle också kunna bryta den
sociala homogenitet som i regel gör sig gällande högre upp i politiken.
För att öka partiernas synlighet i den lokala demokratin bör
fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med jämna mellanrum
arrangera allmänpolitiska debatter eller debatter om dagsaktuella
frågor i kommunen eller landstinget. Sådana debatter kan bidra till
att det allmänna intresset för lokalpolitiken ökar och att lokala
partiföreträdare får tillfälle att uttrycka sina ståndpunkter i olika
samtidsfrågor. Vi föreslår därför att fullmäktigepresidiet ska kunna
fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband
med ordinarie ärendehantering.
Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom
institutionella kanaler: remiss, samråd och kommittéväsendet
Den formella kanalen för påverkan på den nationella nivån, remissväsendet, är viktig för att enskilda och intresseorganisationer ska
kunna framföra sina synpunkter inför beslut. Åsiktsutbytet inom
remissväsendet sker enligt formella regler och ger därmed förutsättningar för transparens och ett jämlikt deltagande. Vid sidan av
remissväsendet har användningen av samråd, hearings och konsultationer med särskilt inbjudna organisationer blivit ett allt vanligare
sätt för Regeringskansliet att inhämta allmänhetens synpunkter,
åsikter och intressen och för att stämma av underlag inför regeringsbeslut.
Öppna upp remissprocesserna och samråden
Vår översyn visar att det i huvudsak är etablerade och resursstarka
organisationer som deltar i remissväsendet liksom i samråd och
hearings. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisationerna har förlorat medlemmar och fått en svagare lokal förankring, samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå,
finns det en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras
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genom dessa formella kanaler inte är representativa för den breda
allmänheten. Det är därför viktigt att remisslistorna och inbjudningar till samråd och hearings vidgas så att nya delar av det civila
samhället blir representerade. Riktlinjer för samråd och hearings
bör utarbetas.
Elektronisk förvaltning och digitala samråd
Regeringen har beslutat om en målsättning om att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen ska enligt sin e-förvaltningsstrategi verka ”för öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet”. Det är i detta sammanhang anmärkningsvärt att Regeringskansliet inte har utvecklat
sin elektroniska förvaltning. Regeringskansliet har förvisso en särställning utifrån de krav på säkerhet och sekretessbehandling som
kan ställas på den myndighet som ska bistå regeringen, men i flera
aspekter leder den bristande digitaliseringen till att insynen och delaktigheten blir lidande. Detta gäller inte minst remisshanteringen.
Vi anser att den formella remissprocessen bör kompletteras med
ett digitalt samråd som gör det möjligt att lämna synpunkter på
konkreta frågeställningar. Digital teknik bör också användas vid
övriga samråd, hearings och konsultationer och därigenom göra det
möjligt att lämna synpunkter utan att vara fysiskt närvarande. Slutligen bör Regeringskansliet se över hur den elektroniska förvaltningen kan utvecklas. För att ett sådant utvecklingsarbete ska komma
till stånd föreslår vi att en arbetsgrupp sätts upp under Förvaltningsministern eller IT-ministern.
Utredningars och kommittéers förutsättningar att samråda
Enligt vår översyn har enskildas och intresseorganisationers möjligheter att påverka politiken genom kommittéväsendet försämrats.
Direktiv har blivit mer detaljerade, det är ofta på förhand givet vad
utredningarna ska komma fram till och utredningstiden har blivit
kortare. Med fler enmansutredningar som har kort tid på sig har
kommittéväsendets roll som konsensusbyggare försvagats. Enligt
vår bedömning är det därför viktigt att kommittéer och utredningar
uppmanas i sina direktiv att samråda och att de ges tillräckligt med
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tid för att kunna stämma av och inhämta synpunkter från intresseorganisationer och allmänheten.
Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom
icke-institutionella kanaler
Vår översyn visar att de informella kontakterna mellan intresseorganisationer och beslutsfattare på nationell nivå har ökat i omfattning under senare år. Denna utveckling är delvis ett resultat av
att relationerna mellan beslutsfattandet och intresseorganisationer
har ändrat karaktär. Den kan också förklaras av att politiken i sig
blivit mer komplex och att kunskaps- och informationsbehovet har
ökat. Därutöver har politiken anpassats till nyhetsmedierna, vilket
har resulterat i att den politiska kommunikationen har fått en allt
större betydelse och att antalet personer som har politisk idéutveckling och påverkan som heltidssyssla, s.k. policyprofessionella, har ökat. Denna utveckling måste betraktas som en av de
största förändringarna av den svenska demokratin som har skett
under de senaste femton åren.
Vi anser att det finns skäl att vara vaksam på en utveckling där
politik- och idéutvecklingen i större utsträckning sker på arenor
där enskilda individer inte har möjlighet att fritt delta eller bli
representerade. En sådan utveckling skulle kunna innebära att den
enskilde får sämre möjligheter till delaktighet, inflytande och insyn
i politiken. Det kan också innebära att förutsättningarna för väljarna
att utkräva ansvar av de folkvalda försämras. Dessutom är påverkansarbetet en fråga om resurser, vilket inverkar på den politiska jämlikheten.
Kontakterna mellan beslutsfattare och intresseorganisationer
bör inte regleras
I nuläget utgör inte lobbyingen i form av informella kontakter
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer en direkt utmaning
för demokratin. Vi förespråkar därför inte att någon form av reglering införs som förändrar förutsättningarna för intresseorganisationernas kontakter med beslutsfattare, t.ex. en registrering av
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lobbyister. Denna typ av reglering är svår att utforma på ett ändamålsenligt sätt som inte medför negativa effekter för demokratin.
Det påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller
tankesmedjor genomför riktar sig i första hand till medier. För att
medborgarna ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande
är det centralt att det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt
granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög
kvalitet och möjliggöra en offentlig debatt där flera olika röster och
perspektiv kommer till uttryck. Mot denna bakgrund anser vi att
det är viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att skapa förutsättningar för en levnadskraftig, oberoende och mångfacetterad
mediamarknad och för en stark och självständig public service.
Medborgerlig förslagsrätt i riksdagen bör införas
För att vitalisera demokratin och stärka de enskilda medborgarnas
inflytande över beslutsfattandet föreslår vi att en medborgerlig
förslagsrätt i riksdagen, en s.k. folkmotion, ska införas. En folkmotion innebär att en enskild individ som har rösträtt till riksdagen
får möjlighet att väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen ska det tas upp som en
motion i riksdagen. Folkmotionen ska kunna lämnas och stödjas
över internet. Om motionen fått tillräckligt stöd väcks den i riksdagen på samma sätt som motioner av riksdagsledamöter och
utskottsbehandlas. Beroende på vad motionen kräver kan ett bifall
till motionen leda till ett utskottsinitiativ eller ett tillkännagivande till
regeringen. Förslaget om folkmotion är inspirerat från det s.k.
medborgarinitiativet som finns i Finland.
Med en möjlighet att väcka en folkmotion i riksdagen får alla
individer tillgång till en formell kanal för att göra sin röst hörd.
Detta skulle kunna innebära att det övertag som de resursstarka
organisationerna har i opinionsbildningen kan vägas upp. Det skulle
också skapa transparens i påverkansarbetet. Införandet av folkmotion kan också motiveras av de politiska partiernas försvagade
ställning och de förändrade formerna för politiskt deltagande och
engagemang. En sådan reform skulle innebära en ändring av riksdagsordningen. Vi föreslår därför att införandet av medborgerlig
förslagsrätt, folkmotion, ska utredas i särskild ordning.
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Insynen i riksdagsarbetet
Mot bakgrund av att de informella kontakterna mellan intresseorganisationer och riksdagen har ökat under senare tid kan det finnas
skäl att vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i
transparenta former. För att medborgarna ska ha möjlighet att framföra sina åsikter och intressen på nationell nivå är det också viktigt
att riksdagsledamöterna har goda förutsättningar till kommunikation med medborgarna. I syfte att underlätta kontakten med
väljarna anser vi att det kan finnas skäl att se över ledamotsstödet
och om delar av detta bör knytas till en finansiering av kansliresurser i ledamöternas valkretsar.
Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
Medborgardialoger och samråd där individer, intresseorganisationer eller andra aktörer bjuds in att delta i beslutsprocesser är
vanligt förekommande i kommuner och landsting. Medborgardialoger kan bidra till att beslut kan få en djupare förankring och
starkare legitimitet. De kan också bidra till att intressekonflikter
eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av politiska
beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflytande som inte infrias kan däremot leda till att förtroendet för demokratin som sådan undermineras. Det finns också en risk att medborgardialoger leder till politisk ojämlikhet om deltagandet inte är
representativt för kommun- eller landstingsinvånarna.
Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att
delta och framföra sina synpunkter inför beslut
För att medborgardialogerna ska ge positiva demokratieffekter är
det viktigt att användandet av medborgardialoger och andra samrådsprocesser formaliseras. Det måste bli tydligt för medborgarna om
när och i vilka frågor som kommuner och landsting avser att hålla
ett samråd eller medborgardialog samt vilka möjligheter till påverkan som dialogerna ger. Vi föreslår därför att det ska framgå av
kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
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Med en sådan bestämmelse motiveras fullmäktige att stämma av
och förankra beslut samtidigt som fullmäktige har ansvar för beredningen och beslutsfattandet. Bestämmelsen framhåller värdet av
ett medborgerligt engagemang, vilket är en av de uttalade grundprinciperna till kommunallagen.
Bestämmelsen är en målsättningsparagraf och ska ses som en
demokratisk princip. Det är fullmäktige som beslutar om hur medlemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och om
vilka beslut som ska beredas med ett medborgerligt deltagande.
Förslaget innebär att samtliga medlemmar, även unga och utländska
medborgare som är folkbokförda, men som än inte har rösträtt,
liksom fastighetsägare som är juridiska personer, såsom ideella
organisationer och företag, kan beredas möjligheter att framföra
sina synpunkter.
Riktlinjer och principer för medborgardialoger och samråd
Vi menar att det finns fördelar med att fullmäktige antar riktlinjer
eller principer om när och inför vilka beslut som medlemmarna ska
ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur medborgardialoger eller samråd ska genomföras. Riktlinjerna eller principerna
bör bl.a. omfatta samrådens och medborgardialogernas plats i beredningsprocessen, vilka dialogerna riktar sig till liksom hur kommunerna och landstingen bjuder in och kommunicerar resultaten
av samråd och dialog. Vi ger också rekommendationer om att åtgärder bör vidtas som syftar till att förstärka den politiska jämlikheten vid genomförandet av medborgardialoger. Vi menar vidare
att digital teknik bör används i så stor utsträckning som möjligt
och att resultaten av medborgardialogerna ska återkopplas till de
som har deltagit och berörs. Vi föreslår därutöver att kommunerna
och landstingen bör ha en plats på sin webbsida där all information
som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns
tillgänglig och samlad.
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Det förstärkta folkinitiativet
Förstärkningen av medborgarnas möjligheter att påkalla folkomröstningar i kommuner och landsting har lett till att antalet folkinitiativ
och lokala folkomröstningar har ökat. Detta har skapat spänningar
i den lokala demokratin. Några av de konflikter som uppstått har
berott på oklarheter i hur bestämmelserna för folkinitiativet ska
tolkas.
För att förenkla initiativprocessen föreslår vi att det inte ska vara
nödvändigt för initiativtagare att uppge egenhändiga namnteckningar
och att det därmed blir möjligt att samla in underskrifter via internet.
Underskrifter som sker över internet och med hjälp av e-legitimation innebär att valideringsprocessen kan bli mer rättssäker, ske
snabbare och ta mindre resurser i anspråk. Dessutom är insamling
via internet förenligt med de rådande formerna för politiskt engagemang där internet och sociala medier har stor betydelse för det
politiska deltagandet. För att en tillförlitlig namninsamling över
internet ska bli teknisk möjlig för det stora flertalet föreslår vi att
en nationell webbplats för detta ska inrättas.
Vi föreslår vidare ett förtydligande av bestämmelserna om hur
det nödvändiga antalet namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ ska fastställas. Ett problem med de folkomröstningar som
inte har hållits i samband med de allmänna valen är att valdeltagandet har varit lågt. Vi anser att konflikter skulle kunna undvikas
om de politiska partierna innan folkomröstningen kommunicerar
vad som enligt dem krävs för att utslaget i folkomröstningen ska
respekteras.
Även om det har uppstått problem i samband med folkinitiativen och folkomröstningarna menar vi att det principiella värdet
av att väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska beslutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna. De flesta folkomröstningarna som varit sedan år 2011 har stimulerat det demokratiska deltagandet lokalt och det finns inget som tyder på att
folkinitiativen har påverkat den politiska jämlikheten eller förtroendet för demokratin negativt. De problem som har uppstått har i
första hand berott på att de styrande politikerna inte tagit hänsyn
till eller bemött starka folkopinioner som uttryckts av olika väljargrupper mellan valen. För att förebygga sådana missnöjesyttringar
är det viktigt att kommunerna och landstingen i enlighet med vårt
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förslag ovan verkar för att ge medlemmarna förutsättningar att
delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Medborgarförslag och folkmotion
Vår översyn av medborgarförslaget visar att det gett begränsade
demokratieffekter. Medborgarförslaget har främst använts som en
förslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och
de fåtal personer som lämnar förslag är inte representativa för
befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av medborgarförslagen tar också mycket tid och resurser i anspråk. Därutöver skapar medborgarförslag en relation mellan enskilda medborgare och förtroendevalda, men inte mellan de förtroendevalda
och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag stimulerar
därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om
det finns en stark opinion i den fråga som väcks.
I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda
och förenkla den administrativa hanteringen för kommunerna och
landstingen föreslår vi att medborgarförslaget ersätts av ett nytt
verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och landsting. Alla folkbokförda i en kommun eller en kommun inom landstinget, dvs. även de som inte har rösträtt i kommun- och landstingsvalen, ska ha möjlighet att lämna förslag om något som rör
kommunens eller landstingets verksamhet. Folkmotioner som under
en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de
folkbokförda i kommunen eller landstingen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att folkmotionen
väcktes. Hanteringen av en folkmotion ska ske på samma sätt som
för ett medborgarförslag, vilket innebär att fullmäktige får överlåta
till styrelse eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts
genom folkmotion. För undertecknandet av folkmotionen gäller
samma regler som för folkinitiativet, dvs. att insamlingen av namn
ska kunna ske över internet. Enskilda individer kan därmed för
namninsamling till en folkmotion välja att använda den webbportal
som vi föreslår ska inrättas på nationell nivå.
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Ungas delaktighet och inflytande
De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska
beslutsfattandet och en stor del av de unga känner sig inte delaktiga
i samhället. Unga är därutöver underrepresenterade i de politiska
partierna, i de politiska församlingarna och i föreningslivet. På
samma sätt som för äldre finns det skillnader i deltagandet utifrån
faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, kön, funktionsförmåga
och utländsk bakgrund. Undersökningar visar samtidigt att det
politiska intresset är starkt bland unga i dag. En stor andel av de
unga är engagerade och vill påverka politiken. Unga visar en stark
tilltro till demokratin och de allra flesta uttrycker ett stöd för de
grundläggande demokratiska värderingarna. Sammantaget anser vi
att det är nödvändigt med ett perspektivskifte när det kommer till
synen på unga. Vi bör inte se unga som en utmaning för demokratin utan i stället bör ungas engagemang och intresse ses som en
tillgång för demokratin. Fokus bör vara på att bjuda in unga människor att delta brett i den lokala demokratin.
Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder
Vi föreslår att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till
16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022. Försöksverksamheten ska genomföras i kommuner som ansöker till
regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas.
En sänkning av rösträttsåldern till 16 år innebär att genomsnittsåldern för förstagångsväljare blir 18 år, från nuvarande 20 år. Det
skulle innebära ett incitament för unga att intressera sig för den
lokala politiken och därmed motivera fler att vilja ta ett förtroendeuppdrag. Genom att rösträttsåldern infaller då en person fortfarande går i skolan ökar också samhällets möjligheter att påverka
ett röstningsbeteende på längre sikt. Samtidigt ger det skolan ett
konkret tillfälle att undervisa om demokratifrågor. En försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder är därutöver i linje med det nationella målet för ungdomspolitiken, enligt vilket unga ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. Försöksverksamheten ska enbart
gälla kommunala val och folkomröstningar, i vilka flera frågor som
direkt berör ungas vardag avgörs. När det gäller val till riksdagen är
det viktigt att rösträtten fortsatt är knuten till myndighetsåldern.
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Ungas deltagande i beslutsfattande i kommuner och landsting
Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut
innebär att kommunerna och landstingen även bör tillgodose ungas
perspektiv i beslutsprocesserna. Ett sätt att göra detta är genom
inflytandeforum, som ungdomsråd eller motsvarande, där unga inbjuds att medverka i politiska beslutsprocesser. Samråd med sådana
inflytandeforum bör vara en formell del i beredningsprocesser på
lokal och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att dessa forum
verkligen är representativa för gruppen unga i kommunen eller
landstinget. Det är också viktigt att formerna för samråd anpassas
efter ungas förutsättningar att delta. Kommuner och landsting bör
anta ett regelverk för hur ungas perspektiv ska tillgodoses i beslutsprocesserna liksom en policy eller en handlingsplan för den lokala
ungdomspolitiken.
Skolans demokratiuppdrag
Vi anser att kunskapen om hur kommuner och landsting fungerar
samt formerna för medborgerligt inflytande i det politiska beslutsfattandet bör öka bland skolelever. Skolor bör i större utsträckning
samverka med förvaltningen i kommuner och landsting och träffa
företrädare för de politiska partierna på lokal nivå. Vi föreslår
därför att den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som en av
insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet. Detsamma
ska gälla för kunskap om kritisk granskning och källkritik. Vi menar
vidare att föreningsengagemanget i grund- och gymnasieskolorna
måste stödjas.
Även universiteten och högskolorna har en central plats i demokratin. Det är därför viktigt att de politiska studentförbunden, politiska partier och andra föreningar som baseras på en värdegrund av
demokrati och mänskliga rättigheter har goda förutsättningar att
verka på högskolorna. För att betona högskolornas betydelse för
demokratin anser vi att det bör framgå av högskolelagen att högskolorna ska verka för att främja demokratins centrala principer
och respekten för allas lika värde.
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Delaktighet och inflytande för personer med
funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättningar är något mindre delaktiga i
demokratin än den övriga befolkning. Detta avspeglar sig i valdeltagandet och i representationen i de politiska församlingarna. Bristande tillgänglighet av olika slag utgör fortsatt ett hinder för att
kunna delta fullt ut i samhället. Tillgängligheten till möteslokaler
för fullmäktigesammanträdena har förbättrats, men är alltjämt otillfredsställande när det kommer till lokaler för nämnd- och i synnerhet partimöten. Det är därför viktigt att tillgänglighetsarbetet fortsätter och att kommunen eller landstinget tillhandahåller tillgänglighetsanpassade lokaler också för nämnd- och partigruppsmöten
och i större utsträckning än i dag möjliggör för beslutsfattande på
distans i fullmäktige och nämnder.
Ett särskilt problem för förtroendevalda som är i behov av stöd
och service för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag är att det är
svårt att kombinera förtroendeuppdraget med familje- och arbetsliv, särskilt om de inte får tid till assistans beviljad för att utöva ett
politiskt engagemang. Förtroendevalda som beviljats personlig assistans ska få den assistans som de har rätt till för att kunna fullgöra
sina förtroendeuppdrag.
Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna
har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför
beslut har också betydelse för personer med funktionsnedsättning.
Med anledning av vårt förslag bör kommuner och landsting inrätta
funktionshindersråd som ges reella möjligheter till inflytande. Fullmäktige bör också anta reglementen för rådens funktion i den
kommunala organisationen.
I syfte att säkerställa att den demokratiska delaktigheten får större
utrymme i funktionshinderspolitiken föreslår vi att demokratisk
delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning
ska utgöra ett eget mål i den kommande funktionshindersstrategin.
Genom att ett mål antas betonas vikten av tillgänglighetsarbetet i
det demokratifrämjande arbetet och att underlag tas fram för att
synliggöra utvecklingen.

49

Sammanfattning

SOU 2016:5

Låt fler forma framtiden!
Det är inte möjligt att göra genomgripande förändringar av demokratins funktionssätt genom en statlig utredning. Demokratin förändras tillsammans med att samhället förändras. I de fall de demokratiska spelreglerna ändras måste det göras med försiktighet och
utifrån en politisk samsyn. Vår uppgift har varit att genom förnyelse och gradvisa förändringar av demokratins spelregler göra
demokratin mer relevant för sin samtid. Det övergripande syftet
med våra förslag är att förmå fler att bli delaktiga och därmed skapa
förutsättningar för ett mer jämlikt inflytande. Vi anser samtidigt att
det är viktigt med en debatt om tillståndet i demokratin. Den
fortsatta debatten bör ta vid där vi slutar och handla om hur fler ska
få vara med och forma framtiden. Med tanke på de stora samhällsförändringar som nu sker förefaller det sig naturligt att inom ett
decennium på nytt utvärdera och se över demokratins funktionssätt.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen (1991:900)1
dels att 4 kap. 8 §, 5 kap. 7, 23, 25, 33 och 64 §§ samt 6 kap. 19 a,
27 a och 34 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 27 a § ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 9 a §,
4 kap. 15 b och 15 c §§, 5 kap. 23 a och 23 b, samt närmast före 4 kap.
15 b och 15 c §§ nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap.
9a§
Fullmäktige ska verka för att
medlemmarna har förutsättningar
att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.

1

Lagen omtryckt 2004:93.
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4 kap.
8 §2
Om en förtroendevald uppOm en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också hör att vara valbar, upphör också
uppdraget genast. Fullmäktige får uppdraget vid nästa fullmäktigedock besluta att en förtroende- sammanträde. Fullmäktige får
vald som valts av fullmäktige får dock besluta att den förtroendeha kvar sina uppdrag under åter- valde får ha kvar sina uppdrag
stoden av mandattiden.
under återstoden av mandattiden.
Ledighet från förtroendeuppdrag
15 b §
Fullmäktige får besluta att en
förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid får ledigt från uppdraget
under en tidsbegränsad period för
att vara föräldraledig. Detsamma
gäller en sådan förtroendevald
som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.
Om en förtroendevald får ledigt
ska fullmäktige besluta hur lång
tid ledigheten ska vara och om
ekonomiska förmåner enligt 14 §
ska utgå under ledigheten.
Fullmäktige får utse en ersättare för den förtroendevalde under
ledigheten.

2

Senaste lydelse 2002:249.
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Förtroendeuppdrag under trygga
och säkra former
15 c §
Kommuner och landsting ska
verka för att de förtroendevalda
ska kunna fullgöra sina uppdrag
under trygga och säkra former.
5 kap.
7 §3
Fullmäktige bestämmer när
Fullmäktige bestämmer när
ordinarie sammanträden skall ordinarie sammanträden ska
hållas.
hållas.
Sammanträde skall hållas
Sammanträde ska hållas också
också om styrelsen eller minst en om styrelsen eller minst en
tredjedel av fullmäktiges leda- tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ord- möter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
föranden anser att det behövs.
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband
med annan handläggning ska äga
rum vid ett sammanträde.
23 §4
Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband
med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning,
4. en fullmäktigeberedning,
om fullmäktige har föreskrivit om fullmäktige har föreskrivit
det,
det, eller
5. den som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun
inom landstinget, om fullmäktige
3
4

Lagen omtryckt 2004:93.
Senaste lydelse 2014:573.
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har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap.
16 a–18 b §§, om fullmäktige har
beslutat det för särskilda fall.
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige också väckas av minst
tio procent av de röstberättigade
kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om
kommunala
folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara
skriftligt, ange den aktuella frågan
samt innehålla initiativtagarnas
egenhändiga
namnteckningar,
uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden,
personnummer och uppgift om
deras adresser.
Vid beräkningen av antalet
initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under
initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

SOU 2016:5

5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap.
16 a–18 b §§, om fullmäktige har
beslutat det för särskilda fall.
Ärenden får också väckas på
sätt som anges i 23 a–b §§ (folkinitiativ och folkmotion).

23 a §
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar, som
fanns i kommunen eller landstinget
på valdagen vid det senaste ordinarie valet (folkinitiativ).
Initiativet ska vara skriftligt,
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ange den aktuella frågan och
undertecknas av initiativtagarna
samt innehålla uppgifter om när
undertecknandet gjorts, namnförtydliganden, personnummer och
uppgift om deras adresser.
Vid beräkningen av antalet
initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under
initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
23 b §
Ärende får i fullmäktige väckas
av minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i
landstinget, som fanns i kommunen eller landstinget den siste
december året före det år som
motionen lämnas in (folkmotion).
Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan och
undertecknas av motionärerna
samt innehålla uppgifter om när
undertecknandet gjorts, namnförtydliganden, personnummer och
uppgift om deras adresser.
Vid beräkningen av antalet
motionärer ska endast de räknas
med som har skrivit under motionen under den sexmånadersperiod
som föregått inlämnandet.
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25 §5
Fullmäktige skall besluta i
Fullmäktige ska besluta i
ärenden som har väckts enligt ärenden som har väckts enligt
23 §.
23 §.
Fullmäktige får dock överlåta
Fullmäktige får dock överlåta
till styrelsen eller en annan till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende nämnd att besluta i ett ärende
som har väckts genom med- som har väckts genom folkborgarförslag, utom i de fall som motion, utom i de fall som anges
anges i 3 kap. 9 §.
i 3 kap. 9 §.
33 §6
En motion eller ett medEn motion eller en folkborgarförslag bör beredas så, att motion bör beredas så, att fullfullmäktige kan fatta beslut inom mäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen eller ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
folkmotionen väcktes.
Om beredningen inte kan
Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarför- motionen eller folkmotionen från
slaget från vidare handläggning.
vidare handläggning.
64 §7
Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
5

Senaste lydelse 2007:68.
Senaste lydelse 2002:249.
7
Senaste lydelse 2013:1053.
6
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8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. handläggningen av folkmotioner,
9. formerna för justeringen
10. formerna för justeringen
av protokollet, samt
av protokollet, samt
10. fullmäktigepresidiets
11. fullmäktigepresidiets
arbetsuppgifter.
arbetsuppgifter.
Om fullmäktige med stöd av
23 § 5 har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om
hur sådana förslag ska handläggas.
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla
föreskrifter om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
6 kap.
19 a §8
En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om
fullmäktige har medgett det.
Om fullmäktige har medgett
Om fullmäktige har medgett
det, får nämnden besluta att den det, får nämnden besluta att de
eller de som har väckt ett ärende som har väckt ett ärende genom
genom medborgarförslag får när- folkmotion får närvara när
vara när nämnden behandlar nämnden behandlar ärendet och
ärendet och delta i överlägg- delta i överläggningarna men
ningarna men inte i besluten.
inte i besluten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda
dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8

Senaste lydelse 2009:447.
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Handläggning av ärenden som Handläggning av ärenden som
väckts genom medborgarförslag väckts genom folkmotion
27 a §9
Ett ärende som väckts genom
Ett ärende som väckts genom
medborgarförslag skall om möj- folkmotion ska om möjligt handligt handläggas så att ärendet läggas så att ärendet kan avgöras
kan avgöras inom ett år från det inom ett år från det att det
att det väcktes i fullmäktige.
väcktes i fullmäktige.
En nämnd som handlägger
En nämnd som handlägger
sådana ärenden skall minst en sådana ärenden ska minst en
gång om året informera fullmäk- gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i tige om de beslut som fattats i
ärendena. Nämnden skall även ärendena. Nämnden ska även
informera om de ärenden som informera om de ärenden som
inte avgjorts inom den tid som inte avgjorts inom den tid som
anges i första stycket.
anges i första stycket.
34 §10
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom
4. ärenden som väckts genom
medborgarförslag
och
som folkmotion och som överlåtits
överlåtits till nämnden, och
till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

9

Senaste lydelse 2007:68.
Senaste lydelse 2007:68.

10
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap.
8 § och 4 kap. 15 b § samt i övrigt den 1 juli 2017.
2. För medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli
2017 gäller 5 kap. 23 § 5, 25, 33 och 64 §§, 6 kap. 19 a, 27 a §§ och
34 § 4 i sin äldre lydelse.
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Förslag till
lag 2017:000 om försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder vid kommunala val och
kommunala folkomröstningar

1 § En kommun får ansöka hos regeringen att rösträtt vid val av
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och vid kommunal
folkomröstning har den som uppfyller kraven enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (1991:900) respektive 5 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar med undantag för däri angivna ålderskrav
och som senast på dagen för val eller folkomröstning fyller 16 år.
2 § Ett beslut om sänkt rösträttsålder ska fattas av fullmäktige
senast den 31 december året före år för ordinarie val.
3 § Sänkt rösträttsålder vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och vid kommunal folkomröstning får tillämpas i
en kommun endast om regeringen har beviljat kommunens ansökan.
4 § Den som har rösträtt på grund av beslut enligt denna lag är inte
valbar enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900).
5 § Fullmäktige får besluta att upphäva sitt beslut om sänkt
rösträttsålder.
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om på vilka grunder en
ansökan om att tillämpa sänkt rösträttsålder kan beviljas.
1. Denna lag träder ikraft den 1 juli 2017.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.
3. Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av denna
lag upphör att gälla senast när lagen upphör att gälla.
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2.1

Uppdraget

Utredningens övergripande uppdrag har varit att analysera behovet
av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin, samt att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. En del av uppdraget har
också varit att verka för att skapa debatt och stimulera ett offentligt
samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredningen har även
haft i uppdrag att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om
demokrati, inflytande och delaktighet.
Stora delar av uppdraget handlar följaktligen om att beskriva
tillståndet i demokratin och analysera behovet av förslag. Uppdraget har därför krävt omfattande informationsinhämtning i form
av forskarrapporter, enkätundersökningar, intervjuer och samråd.
För att stimulera till debatt har vi sett till att presentera alla rapporter som tagits fram för utredningen vid öppna seminarier och konferenser. Genom utredningens hemsida och sociala medier har vi
också tagit emot synpunkter från allmänheten.

2.2

Sekretariatet

Utredningen har genomförts av ett sekretariat som varit placerat på
Karlavägen 100 i Stockholm. Huvudsekreterare har varit Daniel
Lindvall, som lett utredningsarbetet och varit sekretariatets kanslichef. Adiam Tedros har varit sekreterare i utredningen och har haft
ett särskilt ansvar för frågor om unga och personer med funktionsnedsättning. Matilda Wärmark har varit biträdande sekreterare och
har haft särskilt ansvar för frågor om unga samt utredningens kommunikation och administration. Susanne Ritseson har varit sekre61
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terare med juridisk kompetens och har varit placerad i Malmö under
perioden april till juni 2015. Susanne Stenberg har varit sekreterare
med juridisk kompetens och varit placerad i Göteborg under perioden augusti till december 2015. Praktikanter i utredningen har varit
Karl-Oskar Öhman och Camilla Tyllström.

2.3

Utredningsarbetet

2.3.1

Forskarrapporter

Mellan september och december 2014 beställde utredningen 16 forskarrapporter från forskare som arbetar med frågor som är relevanta
för utredningen. Utredningen har haft en ambition att få ett urval
av forskare från olika universitet och högskolor samt en jämn könsbalans. Forskarna fick i uppdrag att skriva rapporter på cirka 30 sidor
i enlighet med en uppdragsbeskrivning. Samtliga rapporter är sammanställningar av huvudsakligen befintlig forskning. Statsvetaren
Erik Lundberg fick ett särskilt uppdrag att sammanställa en rapport
som både skulle innehålla befintlig forskning och en intervjustudie
framtagen särskilt för utredningen. Även Ann Simmeborn Fleischer
har sammanställt en rapport med material särskilt framtaget för
utredningen. Rapporterna har publicerats på utredningens hemsida
och presenterats vid ett antal öppna seminarier på olika platser i
landet (se bilaga 2). Rapporter är också publicerade i forskarantologin (SOU 2015:96).
Fem studenter på masternivå har skrivit uppsatser inom utredningens teman. Uppsatserna har skrivits inom ramen för deras utbildningar, men har publicerats på hemsidan och presenterats för
utredningen vid ett publikt seminarium.
2.3.2

Filmat material om ungas demokratisyn

Utredningen har gett stiftelsen DemokratiAkademin i uppdrag att
sammanställa en film om ungas demokratisyn. Enligt uppdraget
skulle DemokratiAkademin genom intervjuer och samtal med individer inhämta allmänhetens uppfattningar om demokratin, vilka
demokratiideal som är rådande, vilka förväntningar som allmänheten har på demokratin och huruvida allmänheten är tillfredsställd
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med demokratin. Intervjuerna och samtalen skulle utgå från frågor
om hur olika individer upplever att de kan påverka politiska beslut,
upplevda hinder för att påverka, tillfredsställelsen med demokratin
liksom hur de skulle vilja att demokratin fungerar och hur de tror
att demokratin kommer att se ut om tjugo år. Målgruppen var den
breda allmänheten, men med särskilt fokus på unga och utrikes
födda samt resurssvaga grupper.
Några av intervjuerna sammanställdes i en film som har varit
tillgänglig på nätet http://youtu.be/QSdt4GbgBa0 och som har visats
i samband med några av de seminarier som utredningen arrangerat
eller medverkat i.
2.3.3

Enkäter

Utredningen har som underlag för våra övervägande använt ett flertal enkätundersökningar som genomförts av bl.a. SOM-institutet
och SCB. Vi har varit medvetna om att svarsfrekvensen i dessa
undersökningar sjunkit kraftigt under senare år och att det därmed
är svårare att förlita sig på dessa. Särskilt problematiskt är den låga
svarsfrekvensen bland unga och socioekonomiskt resurssvaga individer. Utredningen har också genomfört sammanlagt fem enkäter
och medverkat i utformningen av ytterligare tre.
Undersökning av kommuners och landstings demokratiarbete
Utredningen har tagit fram tre enkäter rörande kommunernas och
landstingens demokratiarbete. Dessa rörde förtroendevaldas ersättnings- och arbetsvillkor i kommuner och landsting, ungdomsinflytande och inflytandeverktyg på kommun- och landstingsnivå, t.ex.
folkinitiativet, medborgardialog och medborgarförslag. Arbetet med
utskick, datainsamling och datasammanställning genomfördes av
SKL under december 2014 till mars 2015. Resultaten har publicerats av SKL tillsammans med utredningen under november 2015.
Enkäterna omfattade alla kommuner och landsting och svarsfrekvensen för enkäten om ungas möjligheter till inflytande var
78 procent, för enkäten om medborgarinflytande 85 procent och
för enkäten om de förtroendevaldas villkor 92 procent.
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Enkäter till de politiska partierna
Utredningen har tagit fram en enkät som har skickats ut till lokala
partiorganisationer. Enkäten innehöll frågor om medlemsutvecklingen, interndemokratin och organisationsutvecklingen. Enkäten
togs fram i samråd med forskare och representanter för samtliga
riksdagspartier och skickades ut till riksdagspartiernas lokala partiorganisationer i cirka 50 kommuner. Några av frågorna har även
ställts i undersökningar som genomförts åren 1987, 1990 och 1998.
Samtliga riksdagspartier förutom Centerpartiet deltog. Svarsfrekvensen var 55 procent. En enkät skickades även till samtliga partisekreterare för riksdagspartierna.
Undersökning av utredningars och kommittéers samrådsarbete
Utredningen har tagit fram en enkät om utredningars samråd med
intresseorganisationer och inhämtande av allmänhetens synpunkter. Denna enkät skickades ut under 2015 i september och oktober
till 108 utredningar och kommittéer som pågick 2015. Svarsfrekvensen
var cirka 50 procent.
SCBs studie om folkvaldas villkor
Regeringen gav i september 2014 SCB i uppdrag att undersöka
villkoren för folkvalda på kommunnivå (Ju2014/5631/D). Under
hösten 2014 deltog utredningen i SCB:s arbete med att utforma
den enkät som skickades till ett urval av sittande och avhoppade
folkvalda. Resultaten levererades till utredningen i april 2015.
Undersökningar genomförda av Göteborgs universitet
Utredningen har bidragit till Göteborgs universitets arbete med en
enkät till samtliga riksdagsledamöter, den s.k. riksdagsenkäten, och
utformat några frågor. Utredningen hjälpte även Göteborgs universitet i arbetet med en enkät som skickades ut till partiaktiva i
samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna och Centerpartiet som valde att inte besvara enkäten. Delar av resultaten återges i forskarrapporten Det sjunkande antalet partimedlemmar och
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demokratin som sammanställts av Ann-Kristin Kölln, (se SOU
2015:96).
2.3.4

Intervjustudier

Utredningen har genomfört ett antal intervjustudier. Intervjuerna
har gjorts per telefon.
Intervjustudier med förtroendevalda
Utredningen har gjort ett flertal intervjustudier med förtroendevalda i ett flertal kommuner och landsting. Sammanlagt 100 förtroendevalda med utländsk bakgrund kontaktades och av dessa
intervjuades 13 personer (sju kvinnor och sex män) under våren
2015. Intervjupersonerna valdes ut från ett urval av kommuner med
en hög andel utrikes födda i befolkningen. Urvalet baserade sig på
politiskt parti, kön och ålder.
Vidare intervjuades sammanlagt sex ordföranden i kommunoch stadsdelsnämnder.
Under hösten 2015 intervjuade utredningen sammanlagt tio förtroendevalda för att stämma av de bedömningar vi gjort i avsnittet
om förtroendevaldas villkor. De förtroendevalda valdes ut med
hänsyn till parti, kön, ålder, bakgrund samt kommuntyp. Totalt kontaktades 20 förtroendevalda och tio av dessa ställde upp på intervju.
Intervjustudier om folkomröstningar
Utredningen har genomfört en intervjustudie med initiativtagare
till folkomröstningar i sju kommuner och ett landsting. Sammanlagt har åtta initiativtagare intervjuats. Frågorna berörde hela initiativprocessen, från idéutveckling och namninsamling till genomförandet av folkomröstningen. Även SKL har i samarbete med
utredningen genomfört en studie där tjänstemän från kommuner
och landsting som mottagit initiativ till folkomröstningar och som
genomfört folkomröstningar har intervjuats. Resultaten sammanställdes av SKL och publicerades i rapporten Det förstärkta folkinitiativet.
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Intervjustudier om medborgares och ungas inflytande
Utredningen har genomfört intervjuer med tjänstemän i kommuner och landsting i syfte att få en fördjupad förståelse av hur kommunerna och landstingen bjuder in medborgarna till att delta i den
politiska beslutsprocessen. Intervjuerna omfattade både frågor om
medborgardialog och medborgarförslag. Urvalet av kommuner
gjordes med stöd i en undersökning från 2013 om antalet inkomna
medborgarförslag.
Utredningen har också genomfört en studie om ungas möjligheter till inflytande genom att intervjua representanter för ungas
inflytandeforum på lokal nivå, företrädesevis ungdomsråd, samt tjänstemän i kommuner och landsting som arbetar med ungas inflytande
på lokal nivå. Urvalet av kommunerna har utgått från utredningens
enkätundersökning.
2.3.5

Samråd, avstämningar och möten

Utredningen har haft ett flertal möten och samråd med myndigheter, intresseorganisationer, forskare och allmänhet. Målsättningen
har varit att inhämta synpunkter och fakta tidigt i utredningsarbetet
och att i slutet av utredningsarbetet stämma av förslag. (Samtliga
samråd och möten redogörs för i bilaga 2).
Samråd och möten med det civila samhället
Utredningen har haft ett antal samråd och möten med olika organisationer inom det civila samhället.
Fyra särskilda samråd har hållits med ungdomsorganisationer.
Utredningen har även haft möten med LSU, Sveriges ungdomsråd,
med ungdomsråd i Göteborg, Malmö, Borås och Oskarshamn. Utredningen har även mött skolelever på skolor i Angered och Floda.
Utredningen har haft tre samråd med funktionshindersrörelsen.
Ett av dessa hölls med ungdomsorganisationer inom funktionshindersrörelsen.
Utredningen har också haft ett samråd med föreningar som
definierats som nya rörelser eller företrädare för grupper som har
låg organiseringsgrad. Därutöver har vi haft ett flertal möten med
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andra civilsamhällsorganisationer, däribland Folkbildningsförbunden,
organisationerna Hela Sverige ska leva, IDEA och DemokratiAkademin.
Samråd och möten med de politiska partierna
Utredningen har haft två samråd med riksdagspartiernas partisekreterare och ett med de politiska ungdomsförbunden.
Samråd och möten med förtroendevalda i kommuner och landsting
Utredningen har haft en nära samverkan med SKL och har vid tre
tillfällen träffat SKL:s Demokratiberedning för att stämma av förslag som berör kommuner och landsting. Demokratiberedningen
består av olika kommunal-, landstings- och oppositionsråd. Utredningen har även haft två möten med SKL:s ledning, i form av
Arbetsutskottet.
SKL har arrangerat fyra s.k. fullmäktigepresidiemöten där utredningen träffat ledamöter från fullmäktigepresidier från hela landet
och diskuterat de förslag som berör kommuner och landsting. Vidare
har utredningen träffat SKL:s nätverk för kvinnliga toppolitiker.
Möten med andra politiska företrädare
Utredningen har haft möten med ett flertal politiska förträdare,
däribland talmannen i Sveriges riksdag Urban Ahlin, statsrådet Alice
Bah Kuhnke, statsrådet Aida Hadžialić, statsrådet Ardalan Shekarabi,
statsrådet Kristina Persson, statssekreteraren för kultur och demokrati Per Olsson Fridh och statssekreteraren för högre utbildning
och forskning Anders Lönn.
Möten med myndigheter
Utredningen har haft möten med representanter för SCB, Utbildningsradion, Sveriges radio, Valmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Myndigheten för delaktighet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skolverket, Universitetskanslersämbetet,
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Diskrimineringsombudsmannen och Regeringskansliet (Finansdepartementet, Kulturdepartementet och Justitiedepartement). Utredningen har även varit i Finland och diskuterat frågor om den
finska demokratipolitiken med Justitieministeriet.
Möten med andra utredningar
Utredningen har haft ett flertal möten och avstämningar med de
tre utredningar vars direktiv varit nära vårt eget: Utredningen om
delaktighet i EU (Ju 2014:112), Utredningen om en kommunallag
för framtiden (Fi 2012:07) och Utredningen för ett stärkt civilsamhälle ( U 2014:4). Vi har även haft möten med Digitaliseringskommissionen (N2011/342/ITP), Utredningen Gestaltad livsmiljö
(Ku 2014:02), Utredningen om politisk information i skolan
(U 2014:13), Utredningen om en mediepolitik för framtiden
(Ku 2015:26), Utredningen om översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd (Fi 2015:93), Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15) och Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17).
Deltagande på konferenser
Utredningen har deltagit och talat vid bl.a. följande konferenser:
World Forum for Democracy i Strasbourg, Swedish Standards
Institute konferens Rätt Säkerhet i Stockholm, Handikappsförbundens konferens Rörelse i rätt riktning i Stockholm, Journalistförbundets kongress, SKL:s demokratidagar i Stockholm, SCB:s demokratidag i Stockholm, Folkhälsomyndigheten och SKL:s konferens
om social hållbarhet i Malmö, Sveriges Musik- och Kulturskoleråds
konferens i Eskilstuna och MR-dagarna i Göteborg. Utredningen
deltog även vid ett flertal seminarier i Almedalen under sommaren
2015. Samtliga framträdande är redovisade i bilaga 2.
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Expert- och referensgrupp

Till utredningen har en parlamentarisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier ingått. Därutöver har en
expertgrupp varit knuten till utredningen, i vilken det ingått representanter från Kommunenheten på Finansdepartementet, Enheten
för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet,
Enheten för ungdomspolitik och folkbildning på Utbildningsdepartementet, SKL, MUCF, Myndigheteten för Delaktighet, Botkyrka kommun, Region Skåne, Sveriges Ungdomsorganisationer,
Sveriges Kvinnolobby, Handikappförbunden, Sveriges pensionärsförbund, Pensionärernas riksorganisation, Berättarministeriet, SIOS
Antidiskrimineringsbyrå, Ung minoritet, Lunds universitet och Mittuniversitetet. Utredningen har träffat referens- och expertgruppen
vid fem tillfällen.
2.3.7

Digital kommunikation

Utredningen har haft en hemsida som under det första året, 2014,
hade cirka 1 350 besökare och 5 370 visningar. I december år två,
2015, hade ytterligare 9 740 besökare hittat till sidan och sidan hade
haft 32 050 visningar.

69

Hur vi har arbetat

SOU 2016:5

Under arbetets gång har sammanlagt elva nyhetsbrev skickats ut.
Nyhetsbrevet gick i slutet av utredningstiden ut till cirka 800 personer. Utredningen har även kommunicerat genom sociala medier
såsom Facebook (530 följare i december 2015), Twitter (480 följare
i december 2015) och Instagram (50 följare i december 2015).
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Utredningens arbete i bilder
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3

Om delaktighet och jämlikt
inflytande

3.1

Utredningens utgångspunkter

Politisk jämlikhet är en grundläggande princip i vår demokrati.
Enligt regeringsformen ska all offentlig makt utgå från folket, men
makten ska också utövas jämlikt. Folkstyrelsen bygger på allmän
och lika rösträtt. Varje enskild röst ska väga lika, alla medborgare
ska ha samma möjligheter att delta i demokratins processer och att
väljas till politiska uppdrag. Politisk jämlikhet är också det centrala
temat i utredningens direktiv och därmed det demokratiideal som
är utgångspunkten för våra överväganden. Frågan om politisk jämlikhet har också återkommit i våra samråd och möten med allmänheten. Enligt vår bedömning finns det ett starkt stöd för ett
demokratiideal där allas lika förutsättningar till delaktighet och inflytande betonas. Det finns också en gemensam problembild om att
det faktiska inflytandet inte utövas jämlikt i dag. Vi har därför valt
att betona betydelsen av politisk jämlikhet i vårt arbete, vilket
framgår av utredningens titel: 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Såsom det framgår av våra direktiv är
utredningens tre centrala begrepp politiskt inflytande, delaktighet
och representation. Tillsammans utgör dessa begrepp ramverket för
utredningens analys.
För att förtydliga utredningens utgångspunkter kommer vi i följande avsnitt att beskriva demokratins grundläggande principer och
rådande demokratiideal samt definiera begrepp som är centrala för
utredningen och förklara hur de förhåller sig till frågan om politisk
jämlikhet. Vi lämnar också förslag till hur demokratipolitiken kan
utvecklas.
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Demokratins grundläggande principer

Demokratin grundar sig ytterst på principerna om respekten för
alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet. Det är utifrån dessa principer som demokratins mekanismer och spelregler tar form. Genom den allmänna och lika
rösträtten och genom yttrandefriheten och mötes- och föreningsfriheten har varje individ en grundlagsskyddad rätt till delaktighet
och inflytande i samhället. Den offentliga makten utgår från folket
och den ska, som det står i regeringsformens inledande kapitel,
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Dessa fundamentala principer är inte förhandlingsbara i en demokrati.
Ett antal grundläggande kriterier behöver vara uppfyllda för att
ett styrelseskick ska anses vara demokratiskt. Den amerikanska
statsvetaren Robert Dahl definierar i sin klassiska demokratimodell
fem grundläggande kriterier för den pluralistiska demokratin.1 Det
första kriteriet är att det finns möjligheter till ett effektivt deltagande. Medborgarna ska genom sitt deltagande ha möjligheter till ett
faktiskt inflytande. Därutöver bör politisk jämlikhet prägla beslutsprocesserna. Allas röster ska väga lika mycket. För det tredje måste
medborgarna ha information och kunskap för att kunna fatta väl
övervägda beslut. Detta kriterium kallar Dahl ett upplyst kunnande
och det är sammankopplat med offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och medias förutsättningar att granska och förmedla
allsidig och opartisk information. Vidare bör medborgarna eller
deras företrädare ha makt över dagordningen. Slutligen bör ingen
medborgare som permanent lyder under lagarna vara exkluderad
från att delta. Dessa kriterier är omdebatterade inom demokratiforskningen, men kan ändå ses som en allmängiltig idealtyp för vad
som kan definieras som ett demokratiskt styrelseskick.

1

Dahl, 1991, s. 221.
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Vikten av en demokratisk kultur
Demokratin är mer än de formella formerna för inflytande som
huvudsakligen utspelar sig i valbåset vart fjärde år. Den amerikanske forskaren och filosofen John Dewey, som var verksam under
mellankrigstiden, menade att demokratin också är ett sätt att leva.2
Den demokratiska individen tar ett ständigt ansvar för demokratin
i sitt sätt att relatera till medmänniskor och myndigheter samt i sitt
sätt att uppfostra barnen. Ett demokratiskt styre förutsätter att det
finns en ömsesidig respekt mellan människor, oavsett om de är
överens eller inte.
Den förra Demokratiutredningen (SOU 2000:1) menade i samma
anda att demokratin är en individuell viljeakt, en bekännelse till ett
människovärde. Den argumenterade för en deltagardemokrati med
deliberativa kvaliteter. Demokratin är enligt detta synsätt ett ramverk för fria diskussioner mellan jämlikar. Det är genom fria och
öppna samtal som opinioner kan bildas och som idéer kan prövas.
Vi menar på samma sätt att ett demokratiskt styrelseskick måste
vila på en demokratisk kultur. Det är också genom det fria samtalet
och kulturen som enskilda människor kan växa och som samhället
och demokratin utvecklas. På detta sätt är konsten, litteraturen,
musiken, teatern liksom andra kulturuttryck viktiga delar av demokratin. Genom ett fritt kulturliv kan tankar, känslor och åsikter
komma till uttryck som inte kan fångas genom demokratins formella institutioner. Kulturen spelar en avgörande roll för att utmana invanda normer och tankebanor, skildra olika perspektiv av
samhället, stimulera ett demokratiskt engagemang och för att odla
en demokratisk samhällsanda.
Demokratins former är föränderliga
Inom ramen för demokratins grundläggande principer är dess former föränderliga. Under det senaste halvseklet har rösträtten utvidgats, röstningsförfarandet förenklats och därutöver har möjligheterna för medborgarna att direkt delta i det politiska beslutsfattandet ökat. Denna demokratiska utveckling är en följd av de
olika samhällsförändringar som har ägt rum och som har betydelse
2

Dewey, 1916.
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för medborgarnas förväntningar på och förutsättningar att delta i
demokratin. Sådana förändringar rör exempelvis kunskapsnivån i
samhället, teknikens möjligheter, tillståndet i ekonomin, den demografiska utvecklingen och befolkningens värderingar. Mot bakgrund av vårt föränderliga samhälle är det viktigt att konstant föra
ett offentligt samtal om demokratins former. Ett sådant samtal kan
röra frågor om hur de representativa beslutsformerna ska kombineras med möjligheterna för direktdeltagande mellan valen eller om
hur individens rätt till inflytande ska balanseras mot andra medborgerliga rättigheter. Det kan också gälla hur värdet av inflytande
ska ställas mot andra samhällsvärden, såsom säkerhet, ekonomisk
tillväxt eller ekologisk hållbarhet. Att stimulera ett sådant offentligt samtal är en av utredningens uppgifter.

3.3

Utredningens centrala begrepp

3.3.1

Inflytande

Formellt sett utövas det reella inflytandet över det politiska beslutsfattandet genom de allmänna valen. I de allmänna valen väger varje
väljares röst lika och har samma betydelse för valresultatet. Folkviljan kommer dock inte enbart till uttryck genom de allmänna
valen. Politiska beslutsfattare påverkas och tar intryck av de åsikter
och attityder som förs fram direkt eller indirekt av enskilda individer, ideella föreningar, intresseorganisationer, företag eller media.
På samma sätt påverkas väljarna av den allmänna opinionsbildningen.
I realiteten skiljer sig möjligheterna att påverka det politiska
beslutsfattandet åt mellan olika individer. Något som påverkar
möjligheterna till inflytande är individens socioekonomiska resurser, t.ex. inkomst, utbildning, socialt och kulturellt kapital och om
individen har tillgång till inflytelserika nätverk eller inte. Skillnaderna framträder tydligt i undersökningar om personers upplevda förmåga att påverka, intresse att delta i och faktiska deltagande i beslutsprocesser. I tabellen nedan redovisas skillnaderna i
politiskt inflytande mellan hög- och lågutbildade individer utifrån
valdeltagandet i riksdagsvalet 2014, försök att påverka politiska
beslut de senaste fem åren och upplevda möjligheter att påverka
politiska beslut i hemkommunen. Hög och låg utbildning är faktorer som i stora drag sammanfaller med andra socioekonomiska
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resurser såsom inkomst, socialt och kulturellt kapital och nätverksresurser.

Källa: SCB, 2014; SCB, 2011b; SOM-institutet, 2012.

Inflytande kan dock inte enbart ses som något som utövas genom
ett aktivt agerande. Beslut formas utifrån den normativa förståelse
som var och en och i synnerhet beslutsfattarna har av samhället.3
Beslutsfattandet utgår t.ex. ofta från mannen som norm och ett
patriarkalt samhälle återskapas därmed utan att män aktivt behöver
organisera sig för sina intressen. Begreppet inflytande är i detta
sammanhang otillräckligt och i någon mån är begreppet makt mer
lämpligt. Maktbegreppet är delvis synonymt med inflytande, men
beskriver framför allt en relation. Maktutredningen (SOU 1990:44)
menade att makt kan utövas genom hot om våld eller genom belöning, men också passivt genom de relationer som personer och
grupper har till varandra.4 Maktstrukturer förstärks och återskapas
också genom vårt språkbruk eller genom den ekonomiska interaktionen människor emellan. Eftersom hela vårt samhälle genomsyras av olika maktstrukturer kan det vara svårt att råda bot på
ojämlikheten genom demokratireformer som syftar till att stärka
individens möjligheter till inflytande.
Maktutredningen pekade i detta sammanhang på att en huvudfråga för demokratin är att finna en balans mellan en samhällscentrerad och en individcentrerad syn på hur man ska kunna kom3
4

Foucault, 1972.
Pettersson, 1987.
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binera social trygghet och individuella val liksom personliga val
med solidarisk gemenskap. Dessa frågor har blivit lösta på olika sätt
vid olika tider och det är just det demokratiska systemet som är
bäst lämpat att göra sådana avvägningar.5 I våra direktiv används
begreppet makt överhuvudtaget inte och det ligger inte i vårt uppdrag att föreslå åtgärder för att förändra maktförhållandena i
samhället.6 Vårt uppdrag är att föreslå åtgärder för hur individens
inflytande kan stärkas. Det handlar om att ge alla samma förutsättningar att delta i demokratin och därigenom få inflytande över
den politik som i sin tur kan påverka rådande maktförhållanden.
Det är däremot relevant att synliggöra vissa maktförhållanden i
samhället för att visa vad som är möjligt att åstadkomma genom
förändringar av de befintliga inflytandekanalerna. En principiell fråga
som uppstår i detta sammanhang är i vilken utsträckning som det är
lämpligt att utjämna maktförhållanden genom att anpassa de demokratiska spelreglerna efter olika gruppers förutsättningar att utöva
inflytande. En grundprincip i demokratin är likabehandling. Reformer som syftar till att stärka en grupps inflytande i relation till
andra kan vara svåra att förena med denna princip. Vi menar att det
i vissa avseenden ändå kan vara lämpligt med insatser för att stärka
rösten hos de grupper som mera sällan kommer till tals, t.ex.
genom samråd med särskilda grupper. Sådana insatser kan skapa
bättre förutsättningar för ett jämlikt inflytande.
3.3.2

Delaktighet

Ett deltagande i demokratins processer är en förutsättning för att
kunna utöva inflytande över politiska beslut. Den som deltar och
som därigenom kan utöva inflytande kan också känna en delaktighet i samhället. Den allmänna och lika rösträtten ger en formell
möjlighet att utöva inflytande och är den mest jämlika formen för
inflytande. Det mest konkreta måttet på demokratins välmående är
i denna bemärkelse valdeltagandet. Medborgarnas intresse av att
rösta i de allmänna valen är en tydlig indikation på deras tilltro till
demokratin och till de politiska partierna. I ett samhälle där med5

SOU 1990:44.
Även i direktiven till förra Demokratiutredningen förekom maktbegreppet enbart vid ett
tillfälle.
6
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borgarna har ett högt förtroende för demokratin och där det finns
politiska partier som företräder väljarnas olika intressen finner
väljarna ett värde i att rösta. Ett högt valdeltagande har också
betydelse för den politiska jämlikheten eftersom det innebär att
olika väljargruppers intressen och åsikter kommer till uttryck i
valresultaten. Deltagande på andra demokratiska arenor, t.ex. i politiska partier eller föreningar, kan delvis värderas på samma sätt. Det
är genom ett brett medborgerligt deltagande som det civila samhällets organisationer blir trovärdiga demokratiska aktörer och som
de på ett legitimt sätt kan agera som röstbärare och som företrädare
för breda samhällsgrupper.
I den svenska demokratiska traditionen har ett brett medborgerligt engagemang, och därmed ett deltagande från olika samhällsgrupper, ansetts ha ett centralt värde för demokratin. Medborgarna
har haft en möjlighet att medverka i beslutsprocesser mellan valen
framför allt genom engagemang i folkrörelserna. Folkrörelsetraditionen har även, i olika stor utsträckning, präglat de politiska partiernas organisering. Den lokala demokratin har länge kännetecknats av ett lekmannastyre med ett, i internationell jämförelse, högt
antal förtroendevalda.
Det demokratiska deltagandet har inte enbart betraktats som en
förutsättning för demokratins legitimitet och individers möjligheter till inflytande utan har även ansetts ha andra värden för samhället. Liksom den förra Demokratiutredningen påpekade kan det
demokratiska deltagandet stärka det sociala kapitalet i samhället.
Genom att samhället organiseras utifrån ett brett medborgerligt
deltagande skapas en ömsesidig tillit i samhället.7 Det demokratiska
deltagandet på olika nivåer bidrog enligt utredningen till en demokratisk skolning och höjde den politiska medvetenheten i samhället. Utredningen menade därför att varje medborgare på olika
nivåer under olika perioder av sitt liv borde delta i att lösa gemensamma angelägenheter. Deltagandet skulle även tillförsäkras med
reella påverkansmöjligheter. Erfarenheter av att kunna påverka
genom ett deltagande i beslutsprocesser skapar en upplevelse av
delaktighet och att individer därmed kan känna en tillhörighet till
övriga samhället. Upplevelser av exkludering kan i stället leda till
7

SOU 2000:1, s. 33 f.
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passivitet och avståndstagande från demokratins grundläggande värden.
Denna normativa förståelse av demokratin, där värdet av delaktighet inte enbart handlar om individens makt att påverka,
återspeglas även i direktiven till denna utredning. I direktiven uttrycks att ”en faktisk upplevelse av att ha varit med om att påverka
politiska processer och beslutsfattande bidrar till en känsla av delaktighet, tillhörighet och ansvarstagande”. Att stimulera ett brett
deltagande handlar således inte enbart om att stärka individens
möjligheter till inflytande utan också om den ömsesidiga tilliten i
samhället och om att skapa socialt kapital.
Vi anser dock att vi måste ha realistiska förväntningar på
deltagardemokratin. Ett brett deltagande innebär att fler och olika
åsikter kommer till tals, men också att polariserade åsikter kommer
till uttryck. Konflikter mellan olika åsikter är en del av demokratin
och i regel mår demokratin bra av att olika politiska åsikter kommer till uttryck och möts, även sådana som kan uppfattas som
obekväma. Demokratins styrka är dess förmåga att hantera olikheter. Däremot leder politiska samtal mellan grupper med motsatta
ståndpunkter inte nödvändigtvis till att den sociala gemenskapen
stärks. Det kan i stället leda till ökad antagonism mellan grupper
och att grupperna stärks i sina olikheter. En sådan polarisering är
synbar i dagens samhällsdebatt och opinionsbildning.
Vidare har individer olika förutsättningar och incitament att delta. Deltagandet kan variera mellan olika individer beroende på tillgång till tid, politisk kunskap, självförtroende, motivation och i
vilken mån en individ blir uppmanad att delta av andra.8 Även om
det civila samhället engagerar en stor del av den svenska befolkningen är det enbart runt var tredje person som deltar aktivt i
ideella organisationer. Det är också förhållandevis få som agerar i
andra deltagardemokratiska former, t.ex. genom att vara aktiv i ett
politiskt parti, genom att demonstrera eller kontakta en politiker.

8

Verba, Schlozman & Brady, 1995.
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Källa: SCB, 2011b.

Med tanke på att det är en relativt liten grupp individer som aktivt
deltar ska vi inte överskatta det medborgerliga engagemangets
förmåga att skapa ömsesidig tillit och social gemenskap. Liksom i
frågan om politiskt inflytande skiljer sig det politiska deltagandet
mellan individer utifrån deras socioekonomiska resurser. När det
offentliga ger individer och civilsamhället möjligheter att påverka
beslutsfattandet mellan valen, genom t.ex. folkomröstningar, medborgarförslag, medborgardialoger eller samråd, kan det innebära att
en aktiv eller organiserad medborgares röst stärks. I detta avseende
kan deltagardemokratin fördjupa den politiska ojämlikheten. Det
faller sig naturligt att den som väljer att inte delta avsäger sig
inflytande, men eftersom förutsättningarna för olika individers deltagande skiljer sig åt är det viktigt att det offentliga inte antar att de
åsikter som de demokratiskt aktiva individerna ger uttryck för är
representativa för samtliga medborgare. Det offentliga bör verka för
att öka delaktigheten i samhället, men också för att inhämta åsikter
från olika delar av befolkningen, särskilt de som deltar i lägre
utsträckning.
3.3.3

Representativitet

Det svenska styrelseskicket utgörs av en representativ demokrati.
Det innebär att vi vid valtillfället väljer våra politiska ombud som
ska fatta beslut å våra vägnar. Väljarna lägger sina röster på ett parti
med förhoppningen att det ska företräda deras intressen och politiska åsikter. De folkvalda bör agera som representanter för väljar-
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nas åsikter och fatta beslut efter deras intressen. Den representativa
demokratin kan därmed bedömas utifrån hur väl de folkvalda representerar väljarnas åsikter.
Parallellt med frågan om åsiktsrepresentativitet kan social representativitet diskuteras. Begreppet social representativitet avser här
hur de folkvalda församlingarna – riksdag, landsting- och kommunfullmäktige – avspeglar befolkningens sammansättning utifrån kategorier såsom kön, ålder, inkomst, utbildning, funktionsförmåga,
geografisk hemvist eller etnisk bakgrund. Den sociala representationen kan vara deskriptiv, och då enbart ta fasta på sammansättningen i den beslutsfattande församlingen, eller substantiell, vilket
innebär att ledamöterna agerar utifrån sin sociala bakgrund och att
deras perspektiv får genomslag i det politiska beslutsfattandet. Sett
utifrån valresultatet avspeglar de folkvalda församlingarna inte sammansättningen i väljarkåren. Tabellen nedan visar hur väl olika väljargrupper är representerade i kommunfullmäktige efter valet 2014.
Utrikes födda och unga samt i viss mån kvinnor och äldre är underrepresenterade.

Källa: SCB Demokratistatistik.

Frågan om huruvida social representativitet också innebär åsiktsrepresentativitet är dock omdiskuterad inom forskningen. Det är
inte nödvändigtvis så att en enskild person från en särskild social
grupp verkligen representerar de åsikterna som gruppen överlag
antas ge uttryck för. Forskning visar, vilket beskrivs i kapitel 7, att
överlappningen mellan social- och åsiktsrepresentativitet varierar
mellan olika representationskategorier. Politiker är i första hand
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valda utifrån deras ideologiska och sakpolitiska ställningstaganden
och mera sällan som företrädare för en specifik grupp. Politiska
skiljelinjer inom en grupp, t.ex. gruppen kvinnor, kan vara lika
stora som mellan grupper. Ett fokus på social representativitet kan
på så sätt komma i konflikt med åsiktsrepresentationen. Eftersom
väljarna i första hand röstar utifrån partiernas idémässiga ställningstaganden kan en stark fokusering på social representativitet från
partiernas sida leda till att åsiktsöverstämmelsen får lida. Det kan
också leda till att grupptillhörighet kommer före åsikter och att
politiker därmed blir företrädare för uppfattningar som de inte
själva har tagit ställning för. En sådan utveckling finns anledning att
vara vaksam på.
Trots den komplexitet som kortfattat beskrivs ovan anser vi att
de politiska partierna bör verka för att de folkvalda i större utsträckning ska avspegla befolkningssammansättningen.9 Representativitet är nära sammanbundet med frågan om delaktighet och
jämlikt inflytande. En god social representativitet skapar bättre
förutsättningar för politisk jämlikhet. Om vissa väljargrupper är
underrepresenterade kan det vara ett tecken på att de är exkluderade från det politiska beslutsfattandet. Väljargrupper som upplever sig som uteslutna från det politiska beslutsfattandet kan tappa
tilltron till demokratin. På samma sätt kan det politiska systemets
legitimitet stärkas när alla delar av befolkningen upplever att de är
representerade i de beslutsfattande församlingarna. Det är dock
problematiskt om personer från underrepresenterade grupper väljs
in enbart för att ge det demokratiska systemet legitimitet. En god
social representativitet bör motiveras utifrån alla gruppers rätt att
delta, vara representerade och kunna föra fram sina intressen och
åsikter i det politiska beslutsfattandet.10
God social representativitet är också viktigt för att de kunskapsresurser som olika sociala grupper bär på ska tas tillvara. När
sammansättningen i de folkvalda församlingarna avspeglar befolkningen i dess helhet kan beslutsunderlaget bli bättre, eftersom
erfarenheter och kunskap tillförs från alla delar av samhället. Politiska församlingar som präglas av mångfald kan fatta bättre beslut
9

Traditionellt brukar tre grundläggande argument framföras: rättviseargumentet, resursargumentet och intresseargumentet.
10
Detta resonemang förs fram av Maritta Soinenen och Nils Etzler i SOU 2006:53.
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eftersom sammansättningen av kompetenser, kunskaper och förmågor är rikare. Det finns dessutom ett värde i att de specifika
intressen som uttrycks av olika väljargrupper i samhället förmedlas
av representanter för grupperna i fråga. Politiker som delar sociala
och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp är bättre på
att förstå, fånga upp, lyssna in och förmedla gruppens intressen och
åsikter. Genom att de närvarar i politiken kan de agera som länkar
mellan väljargruppen och beslutsfattandet. God social representativitet underlättar samspelet mellan väljare och valda. Sannolikheten för medborgare att komma i kontakt med en politiker ökar
när sammansättningen av de förtroendevalda avspeglar befolkningen.
En stark homogenitet bland de förtroendevalda kan leda till att
endast vissa väljargrupper känner samhörighet med dem. Dessutom
påverkar representativitet det demokratiska deltagandet och delaktigheten i samhället. När en individ upplever sig vara representerad
blir hen också motiverad till att delta. Mot bakgrund av de resonemang som förts fram ovan menar vi att social representativitet
måste ses som en aspekt av det demokratiideal som vi betonar:
delaktighet och jämlikt inflytande.

3.4

En diskussion om olika demokratiideal

3.4.1

Ska folkviljan förverkligas genom representativ
demokrati eller deltagardemokrati?

Frågan om demokratin huvudsakligen ska utövas genom ett representativt styrelseskick eller genom deltagardemokrati utgör en skiljelinje mellan två normativa föreställningar om demokratiskt beslutsfattande. Debatten mellan dessa två demokratiideal tar sig ofta
ideologiska eller värderingsgrundande uttryck. Den representativa
demokratin ses som elitistisk medan deltagardemokratin är inkluderande och skapar möjligheter att påverka mellan valen. Förespråkare
av den förstnämnda framhäver att den representativa demokratin är
mer praktisk och bättre anpassad till det effektiva beslutsfattandet
som det moderna och komplexa samhället kräver. Deltagardemokrater lyfter i stället fram etiska aspekter, t.ex. vikten av ett beslutsfattande som skapar mellanmänskligt förtroende, solidaritet och
social tillit.
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Det finns anledning att nyansera föreställning om dessa två demokratiideal som motpoler. Deltagardemokrati är ett begrepp som
omfattar olika former av medborgerligt deltagande där graden av
direktinflytande skiftar. Det är en skillnad mellan direktdemokrati,
vilken ger medborgarna möjlighet att fatta bindande politiska
beslut, och deltagardemokrati, vilken ger medborgarna möjlighet
att medverka i beslutsprocessen, men där beslutsmakten fortfarande
ligger i de folkvalda församlingarna. I ett representativt styrelseskick
tar dessutom folkvalda beslutsfattare i någon utsträckning intryck av
åsikter som framförs mellan valen och på så sätt går det inte att dra
några skarpa linjer mellan dessa två demokratimodeller. Den förra
Demokratiutredningen diskuterade även den deliberativa
demokratin, vilken sätter fokus på samtalet och argumentationens
fundamentala betydelse för demokratin.
Enligt våra direktiv ska vi undersöka både hur den representativa
demokratin kan fungera bättre och hur individens inflytande och
delaktighet mellan valen kan stärkas. Vår uppgift är, såsom vi ser
den, att komma med förslag på hur olika deltagardemokratiska
inslag, såsom folkinitiativet, medborgarförslag, medborgardialog
och remissvar, kan komplettera och samspela med den representativa demokratin. Det ligger inte i vårt mandat att föreslå former
för ett direktdemokratiskt beslutsfattande, t.ex. att folkomröstningar ska vara bindande. Det framgår tydligt av regeringsformen
att folkstyrelsen ska förverkligas genom ett representativt styrelseskick och det finns också en stark opinion för den representativa
demokratin i Sverige.
3.4.2

Mänskliga rättigheter och medborgerligt inflytande

En komplex dimension i demokratin är frågan hur medborgerligt
inflytande ska förhålla sig till mänskliga rättigheter. Även om den
offentliga makten enligt regeringsformen ska utgå från folket är
folkstyret begränsat av vissa rättsprinciper. Det demokratiska styrets
fundamentala principer och den enskildes grundläggande rättigheter, såsom mötes- och yttrandefriheten, är inskrivna i våra grundlagar och ändringar av dessa kan enbart göras i särskild ordning av
två efterföljande riksdagar. Sverige har vidare antagit internationella
överenskommelser som garanterar den enskilda människan ett
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skydd mot ingrepp i de grundläggande friheterna och mot olika
typer av övergrepp. Den europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna är också svensk lag. De mänskliga rättigheterna ger
uttryck för grundläggande rättigheter som tillkommer varje enskild
individ. Staten har en skyldighet att upprätthålla dessa mänskliga
rättigheter. Sammantaget utgör de mänskliga rättigheterna en begränsning för majoritetens maktutövning och ett skydd för demokratin från sig själv.
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan individens möjligheter
till inflytande och respekten för de mänskliga rättigheterna. Respekten för grundläggande fri- och rättigheter är nödvändig för att
individen ska kunna få inblick i politiska processer, uttrycka sin
åsikt, bilda opinion och utkräva ansvar. Att makten utövas på ett
rättvist sätt och med respekt för den enskildes mänskliga rättigheter är också en förutsättning för att det ska finnas förtroende för
de demokratiska institutionerna. Samtidigt är en väl fungerande
demokrati, baserad på ett brett medborgerligt deltagande, viktig för
arbetet med att förankra och stärka de mänskliga rättigheterna. Det
är genom engagemanget i demokratins processer som individer kan
uppmärksamma och reagera på när mänskliga rättigheter kränks
eller hotas.
Det finns också tillfällen då de mänskliga rättigheterna och folkviljan kan stå i konflikt med varandra. Det kan gälla åsiktsuttryck
som kan anses strida mot människovärdet eller avvägningar mellan
äganderätt och allmänintresse. I någon mån kan också ett ökat krav
på lagstiftning som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter
påverka demokratin. Rättighetslagstiftning kan medföra att relationen
mellan individen och staten får mer av en privaträttslig karaktär och
därmed ändras förutsättningarna för ansvarsutkrävandet och för
medborgarnas samlade relation till det offentliga. Det kan också
finnas risker med att domstolar snarare än folkvalda gör avvägningar mellan olika rättigheter och fattar beslut i svåra etiska frågor.
Det kan både leda till en utarmning av demokratin och till ett politiserat domstolväsende. Därutöver är folkstyret huvudsakligen begränsat till de som har medborgarskap och rösträtt, medan de
mänskliga rättigheterna är universella. Med tanke på att det i dag är
allt fler individer utan svenskt medborgarskap som bor i Sverige,
samtidigt som vår värld är mer globaliserad än tidigare, blir också
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frågan om vem som ska få vara med och bestämma allt mer komplex.
3.4.3

Avvägningar mellan medborgerligt inflytande
och andra värden

Folkstyret är som vi beskriver ovan begränsat av de rättsprinciper
som uttrycks i våra grundlagar och i den europeiska konventionen
om de mänskliga rättigheterna. Det finns även andra samhällsvärden som folkstyret behöver vägas emot. En sådan fråga är medborgarnas säkerhet. I tider av ökad osäkerhet reses ibland krav på
att medborgarnas fri- och rättigheter ska inskränkas till förmån för
den nationella säkerheten. Den värdekonflikt som kan uppstå är
svår för ett samhälle att hantera, i synnerhet eftersom diskussionen
ofta påverkas av den rädsla som extremism och terrorism för med
sig. Demokratin får dock inte bli ett offer för sitt eget självförsvar.
Utgångspunkten måsta vara att de grundläggande principerna i
demokratin och de mänskliga rättigheterna inte får kränkas till förmån för den nationella säkerheten.
En annan fråga är om det kan vara nödvändigt att begränsa det
medborgerliga inflytandet vid beslut som har avgörande betydelse
för hur vi ska kunna finansiera vårt välfärdsystem. Det demokratiska systemets överlevnad och styrka ligger delvis i dess förmåga att förmedla det välstånd som befolkningen efterfrågar. När
demokratier inte förmår att skapa trygghet och rimliga levnadsförhållanden blir de sköra och utsatta. Tidningsmannen Herbert Tingsten
sammanfattade mellankrigstidens demokratiska misslyckande med
att konstatera att ”… människor får inte leva i nöd eller arbetslöshet i en demokratisk stat, den satsen har blivit lika ostridig som
den allmänna rösträtten och den politiska friheten.”11 Tingstens ord
har fortfarande bäring och sätter fingret på sambandet mellan ekonomin och demokratin. De västliga demokratiernas framgång beror
på att de lyckats förena välstånd, social sammanhållning, rättssäkerhet och politisk frihet. Den demokrati som inte förmår bidra
till människors trygghet inbjuder till extremism och auktoritära
lösningar.
11

Tingsten, 1957.
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Det finns i flera avseenden riktlinjer eller begränsningar för det
demokratiska styret som avser den ekonomiska hushållningen.
Budgetlagen (2011:203) innehåller en inledande bestämmelse som
anger att i statens verksamhet ska hög effektivitet och god hushållning iakttas. Även i kommunallagen (1991:900) anges att kommuner
och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Denna typ av restriktioner av folkstyret har ansetts nödvändiga för
att det demokratiska styrelseskicket ska vara långsiktigt hållbart.
Sammantaget är den representativa demokratin bättre skickad för
att fördela resurser rättvist och effektivt än andra styrelseskick
eftersom beslutsfattare regelbundet ställs till svars för den politik
de för. Däremot kan beslutsfattarnas önskan att tillfredsställa väljarna
och att bli omvalda leda till att de inte tar hänsyn till nästkommande generations intressen och behov. Ett beslutsfattande som
strävar efter att möta de önskemål som uttrycks för dagen ger på
lång sikt ofta negativa konsekvenser för miljön och det ekonomiska
välståndet. Enligt regeringsformen ska det allmänna främja en hållbar
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande
generationer. Denna uppmaning är särskilt aktuell mot bakgrund av
de pågående klimatförändringarna.
Det är därför viktigt att reformer av folkstyret som syftar till att
stärka individens möjligheter till inflytande inte får sådana konsekvenser att det politiska beslutsfattandet blir onödigt omständligt
eller ineffektivt. Generellt sett ger det representativa styrelsekicket
bättre förutsättningar för ett beslutsfattande som tar framtidens
behov i beaktning eftersom det utgår från en helhetssyn. Samtidigt
finns det ett särskilt värde i att enskilda får möjligheter att framföra
sina synpunkter inför viktiga beslut. När fler fått möjlighet att
delta i beslutsprocessen blir besluten oftast bättre underbyggda och
förankrade och därmed mer legitima.

3.5

Om att utreda demokratin

Det finns flera utmaningar med att utreda demokratins funktionssätt. Reformer av demokratins spelregler och institutioner kräver
ett brett politiskt samförstånd. Förändringar av de demokratiska
spelreglerna måste göras med försiktighet. Drastiska förändringar
kan få oväntade konsekvenser som kan skada förtroendet för det
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politiska systemet. Det demokratiska systemet är också svårt att
reformera eftersom de centrala aktörerna – de politiska partierna,
det civila samhället och medierna – i sig ska vara självständiga och
fria från statlig reglering.
Därutöver beror medborgarnas möjligheter och intresse för att
delta bl.a. på socioekonomiska faktorer, vilka kan vara svåra att
förändra med demokratireformer. En utredning kan lämna förslag
till hur demokratins spelregler kan ändras för att bli mer relevanta i
sin samtid, men erfarenheten från tidigare demokratiutredningar är
att de inte åstadkommer några genomgripande förändringar av demokratin. Däremot kan de påverka den offentliga demokratidebatten
och rådande demokratiideal.
3.5.1

Tidigare demokratiutredningar

Regeringen har vid ett antal tillfällen tidigare tillsatt utredningar
med uppdrag att analysera allmäntillståndet i demokratin. De två mer
omfattande utredningarna har varit Maktutredningen (SOU 1990:44)
mellan 1985–1990 och Demokratiutredningen (SOU 2000:1) mellan
1997–2000. Den första var en kommitté sammansatt av forskare
från olika discipliner som bl.a. hade till uppgift att fördjupa kunskaperna om den svenska demokratins villkor och om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. Den senare var en
parlamentarisk kommitté som skulle belysa de förutsättningar, problem och möjligheter som folkstyret stod inför på 2000-talet. Båda
utredningarna hade till uppgift att göra breda översyner av demokratins villkor och utveckling, vilket skiljer dem från denna utrednings mer begränsade uppdrag.
Ytterligare ett antal utredningar har sett över frågor som vårt
direktiv omfattar, däribland Lokaldemokratikommittén (SOU
1993:24), Demokratiutvecklingskommittén (SOU 1996:162), Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48) och Kommittén för den
lokala demokratins funktionssätt (SOU 2012:30). Kommundemokratikommitténs utredningsuppdrag liknade i många avseenden
vårt och flera av dess förslag, gällande t.ex. förtroendevaldas villkor
och den medborgerliga förslagsrätten, har vi fått i uppgift att utvärdera.
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Utredningens olika målgrupper

Uppdraget enligt våra direktiv är att stärka individens möjligheter
till inflytande och delaktighet. Begreppet individ är allmängiltigt
och det omfattar såsom vi ser det alla som bor i Sverige och som
berörs av det offentliga maktutövandet. Vi har också valt att använda begreppet medborgare och då utifrån en vidare definition än
enbart de som har medborgarskap. Vi anser att medborgare är ett
bättre begrepp än individ eftersom det av begreppet medborgare
framgår att det rör sig om individer som är en del av samhället och
som därmed har särskilda demokratiska rättigheter. En grupp som
är central för kommunernas och landstingens verksamhet är medlemmarna. Till kommun- och landstingsmedlemmar räknas fysiska
personer, dvs. enskilda individer som är folkbokförda i kommunen,
men även juridiska personer, dvs. företag och ideella föreningar,
om de t.ex. äger fast egendom i kommunen. Ett ytterligare begrepp
som berörs i betänkandet är folket. Folket är centralt i demokratin
och vår regeringsform inleds med att beskriva just principerna för
folkstyret. Begreppet folk återkommer i termer såsom folkvalda,
folkomröstningar och folkinitiativ. Begreppet folk ska ses som inkluderande på samma sätt som den vidare förståelsen av medborgare.
Olika delar av betänkandet rör olika grupper och förtydliganden
om målgrupper sker i samband med våra överväganden.

3.6

Förslag om demokratipolitikens framtida
utveckling

3.6.1

Nytt mål för demokratipolitiken

Utredningens förslag: Målet för demokratipolitiken ersätts med
följande mål: En hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Målsättningen med en hållbar
demokrati uppnås genom specifika delmål.
Den rådande målsättningen för demokratipolitiken är ”en levande
demokrati där individens möjligheter till inflytande förstärks”.
Målsättningen beslutades genom 2008 års budgetproposition (prop.
2008/09:1, bet 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83), och omfattade också
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en målsättning om att de mänskliga rättigheterna respekteras. När
detta mål antogs upphävdes de mål som hade beslutats med utgångspunkt i förslagen i propositionen Demokrati för det nya seklet
(prop. 2001/02:80). Det nya målet motiverades av att det tydligare
låg i linje med den övergripande ambitionen att stärka människors
egenmakt och minska utanförskapet. Demokratipolitiken kopplades samman med arbetet med mänskliga rättigheter.
Vi menar att det finns skäl att upphäva det nuvarande målet och
att besluta om ett nytt mål som tydligare betonar värdet av delaktighet och jämlikt inflytande. Anledningen till detta är att det
nuvarande målet inte tar hänsyn till jämlikhet, vilket är ett demokratiideal som är centralt i vårt styrelseskick. Demokratipolitiken
kan inte enbart ta avstamp i enskilda individers rätt till inflytande
utan måste även handla om individers politiska organisering, deltagande och förutsättningar för att gemensamt bilda opinion. Demokratin blir därutöver starkare när det är många som deltar. Ett brett
deltagande ger bättre förutsättningar för att fler röster ska kunna
komma till uttryck och att inflytandet därmed ska bli mer jämlikt.
Ett jämlikt inflytande förutsätter dock att alla har möjligheter att
delta och påverka den politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk status. Syftet med
demokratipolitiken bör därför vara att öka deltagandet och att
verka för att inflytandet utövas mer jämlikt. Begreppet delaktighet
innebär här både att faktiskt delta och en upplevelse av att vara delaktig. Deltagande kan ske genom att vi röstar i de allmänna valen
eller genom ett engagemang i politiska partierna eller civilsamhällsorganisationer. Det kan ske genom formella påverkanskanaler, såsom folkomröstningar, medborgarförslag eller medborgardialoger,
eller informella påverkanskanaler, såsom demonstrationer, mediekampanjer, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker.
Vidare kommer demokratin till uttryck genom ett kreativt och fritt
kulturliv liksom genom den opinionsbildning som sker genom oberoende och självständiga medier. En aktiv kultur- och mediepolitik
är därmed viktig för att uppnå målen för demokratipolitiken.
Vi menar också att demokratin måste vara hållbar. Att vi har
förmånen att leva i en demokrati är resultatet av den kamp som
fördes av generationer före oss. Det är vår plikt att se till att demokratin överlämnas i gott skick till kommande generationer. En
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hållbar demokrati förutsätter att det demokratiska engagemanget är
högt och att de flesta upplever att de kan påverka. Samtidigt handlar hållbarhet om starka offentliga institutioner som kan fatta beslut rättssäkert och transparent. Då kan medborgarna känna ett
förtroende för demokratin. En långsiktigt hållbar demokrati förutsätter också att de mänskliga rättigheterna respekteras. Kunskapen
och medvetenheten om demokratins grundläggande principer, alla
människors lika värde och den enskilda människans frihet och
värdighet, måste vara förankrade i samhället. En sådan demokrati är
motståndskraftig mot våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska uttryck.
I 2015 års budgetproposition (prop. 2014/15:1) föreslår regeringen att målsättningen om att de mänskliga rättigheterna ska
respekteras skiljs från målet med att förstärka individens möjligheter till inflytande. Vi anser att detta är ett bra förslag eftersom
det är relevant att politiken delas upp i två separata inriktningar.
Det finns skillnader i åtgärder som avser skyddet av mänskliga
rättigheter och insatser för att främja det demokratiska deltagandet. Delegationen för mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) föreslog dessutom i sitt betänkande Ny struktur för skydd av mänskliga
rättigheter att regeringen bör anta ett särskilt mål för arbetet med
mänskliga rättigheter. Genom att skilja arbetet med dessa två frågor
från varandra blir det lättare att följa upp den politik som förs. Det
innebär däremot inte, såsom vi ser det, att demokrati och mänskliga
rättigheter inte fortsatt ska ses som ömsesidigt beroende av varandra. Vi har också övervägt behovet av att en ny myndighet inrättas med särskilt ansvar för att förverkliga demokratipolitiken. Vi
anser dock att det inte är lämpligt att inrätta en sådan myndighet
eftersom ansvaret för demokratipolitiken sammantaget bör ligga på
det offentliga; kommuner, landsting, regeringen och befintliga statliga myndigheter. Däremot kan det finnas anledning att regeringen
i instruktionen för någon eller några myndigheter ger ett tydligare
uppdrag att främja och stödja demokratiutveckling.
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Målet för demokratipolitiken ska uppnås genom konkreta delmål
För att demokratipolitiken ska bli konkret och dessutom kunna
följas upp finns det ett värde i att även delmål beslutas. Demokratipolitiken har tidigare förhållit sig till delmål. I propositionen
Demokrati för det nya seklet föreslogs både en allmän målsättning,
som utgjorde en långsiktig strategi, och fyra konkreta delmål. Regeringen klargjorde 2013 i skrivelsen Politik för en levande demokrati
(Skr. 2013/14:61) att inriktningen för att förverkliga målet för
demokratipolitiken skulle ha fem specifika utgångspunkter. På ett
liknande sätt menar vi att delmål är en lämplig metod för att förtydliga inriktningen i politiken. De kan underlätta en strukturerad
uppföljning av politiken. Vi har inte valt att föreslå hur de konkreta
delmålen bör formuleras, men menar att delmålen bör innehålla ett
antal aspekter som finns beskrivna nedan.
Ett delmål bör omfatta värdet av ett högt och jämlikt valdeltagande. För att uppnå ett sådant delmål behövs ett arbete för att
främja valdeltagande och exempel på sådana insatser beskriver vi i
kapitel 5. Vidare bör ett delmål avse en vital representativ demokrati.
Det handlar om insatser för att förmå fler att engagera sig partipolitiskt och ta förtroendeuppdrag samt att skapa goda villkor för
de förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Det handlar också om
att verka för att de folkvalda församlingarna bättre avspeglar sammansättningen i befolkningen. Dessa frågor behandlar vi i kapitel 6, 7, 8
och 9 där vi ger flera förslag och rekommendationer för hur partiväsendet kan vitaliseras, hur den sociala representativiteten kan
förbättras och hur villkoren för de förtroendevalda kan förbättras.
Vidare bör ett delmål avse frågan om alla individers lika och goda
förutsättningar att delta, påverka och få insyn i det politiska beslutsfattandet mellan valen. För att uppnå detta delmål behövs både insatser för att främja och underlätta individers engagemang mellan
valen, på egen hand eller genom olika former av medborgarsammanslutningar. Det handlar också om att underhålla, stärka och
informera individer om de formella påverkanskanaler som finns,
såsom folkinitiativ, medborgarförslag, medborgardialog, samråd, medborgarråd eller remiss, vilka vi beskriver i kapitel 10, 11, 12, 13, 14
och 15. Det handlar också om att verka för att alla har förutsättningar att delta, påverka och få insyn i beslutsfattandet.
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Slutligen bör ett delmål handla om medvetenheten om demokratins grundläggande värderingar och ett samhälle motståndskraftigt
mot våldsbejakande extremism. Detta är frågor som vi enligt vårt
direktiv inte har haft i uppgift att behandla, men som är viktiga för
att demokratin ska vara långsiktigt hållbar.
3.6.2

Tillsätt en maktutredning

Utredningens förslag: En maktutredning tillsätts för att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället
har förändrats sedan millenniumskiftet och för att analysera hur
pågående samhällsförändringar kan påverka maktförhållandena
på sikt.
Sverige befinner sig i en process av stora samhällsförändringar. I
kapitel 4 beskriver vi kortfattat några av de förändringar som vi
menar kan påverka vår demokrati på sikt. Effekterna av globaliseringen, digitaliseringen, demografiska förändringar och klimatkrisen kommer troligen inom det närmsta decenniet att förändra
samhället på ett mer djupgående sätt än vad vi bevittnat sedan det
andra världskriget. Flera av dessa processer kommer ha en stor inverkan på ekonomin, arbetsmarknaden och vår förmåga att upprätthålla dagens nivå av välfärd. Det finns också en risk att dessa
förändringar påverkar livsvillkoren olika för olika delar av befolkningen. Samtidigt är detta globala förändringstendenser som kan
vara svåra att påverka inom ramen för den nationella eller lokala
demokratin. En situation kan uppstå där allt fler individer upplever
en sådan maktlöshet att de inte tror att de kan påverka sin levnadssituation genom att delta i demokratins processer. Det är ett reellt
hot mot demokratin.
Vi har i enlighet med vårt uppdrag diskuterat vissa förändringstendenser, men vi har inte haft utrymme att göra en djupgående eller strukturerad analys. Vårt uppdrag är begränsat till att
särskilt analysera individers möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen och inte att analysera hur dessa samhällsförändringar påverkar maktrelationer i ett vidare perspektiv. Mot bakgrund av omfattningen och djupet av de samhällsförändringar vi
bevittnar i dag anser vi därför att det finns skäl att tillsätta en ut-
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redning med uppgift att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället har förändrats sedan millenniumskiftet. Utredningen bör göra en analys av hur de förändringar som
nämns ovan, globaliseringen, digitaliseringen, demografiska förändringar och klimatkrisen, kan påverka maktrelationerna i samhället
på sikt. Utredningen bör särskilt följa upp de analyser som gjordes
av den förra maktutredningen (SOU 1990:44). Arbetet bör pågå
under flera år och syftet ska vara att bidra med ett underlag som ger
politiska beslutsfattare bättre förutsättningar att fatta långsiktiga
och ändamålsenliga beslut för att möta de utmaningar som samhället och demokratin står inför på sikt. Sammantaget ska utredningen bidra till en hållbar demokrati.
En bredare maktutredning tillsattes av regeringen senast 1985,
med uppdrag att analysera fördelningen av makt och inflytande
inom olika områden av det svenska samhället. Därefter har flera
utredningar, kommittéer och kommissioner med bredare analysuppdrag tillsatts, t.ex. Demokratiutredningen 1997–2000, Globaliseringsrådet 2007–2009 och Framtidskommissionen 2011–2013. Vi
menar att en maktutredning inte ska vara en statlig offentlig utredning. Vår bedömning är att statliga utredningar som får i uppgift
att genomföra breda samhällsanalyser kan få svårt att upprätthålla
sin självständighet eftersom de försöker få konsensus för den analys som de gör. Vi föreslår att en utredning genomförs som ett mer
omfattande forskningsuppdrag, med anslag att fördela medel för
olika forskarrapporter. För att vara fristående och oberoende ska
utredningen också vara befriad från att presentera konkreta förslag.
Däremot ska en kommitté tillsättas för att hålla samman arbetet.
Denna ska ha ett sekretariat med uppgift att fördela medel till olika
forskare eller forskargrupper som ska genomföra forskning och
analys inom ramen för den bredare uppgiften. Kommittén ska också
fungera som en plattform för en tvärvetenskaplig diskussion. För
att säkerställa att arbetet är oberoende, att det håller hög kvalitet
och att olika och relevanta samhällsperspektiv blir belysta ska kommittén även ha en referensgrupp bestående av representanter från
universitet, myndigheter, det civila samhället, kultursektorn och
andra samhällsaktörer. Kommittén ska också ha i uppdrag att i
slutet på utredningstiden sammanställa en rapport som innehåller
de olika perspektiv som lyfts inom ramen för utredningen.
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4

Demokratin och de stora
samhällsförändringarna

Utredningen har i uppgift att identifiera samhällsförändringar som
kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt. I den kortfattade
omvärldsanalys som vi här nedan presenterar beskrivs några av de
samhällsförändringar som vi menar kan påverka demokratin framöver och som bör finnas med i analysen av de demokratiska reformbehoven. Vår beskrivning är av utrymmesskäl allmänt hållen. I den
första delen av kapitlet beskrivs globala samhällsförändringar och i
den andra delen belyser vi några nationella förändringstendenser.

4.1

Globala samhällsförändringar som påverkar
förutsättningarna för demokratin

Sverige och vår omvärld står i dag inför flera komplexa utmaningar.
Effekterna av digitalisering, starkare internationalisering, demografiska förändringar och klimathotet kan inom de närmaste åren
medföra mer djupgående samhällsförändringar än vad vi bevittnat
sedan andra världskrigets slut. Det är svårt att bedöma vad dessa
kan innebära för demokratin som sådan. Vissa förändringar kan
påverka demokratin direkt medan andra inverkar indirekt och dessutom mera långsiktigt. Samtidigt innebär flera av de utmaningar
som vi i dag står inför att vi kommer behöva fatta svåra beslut rörande fördelningen av resurser. Att med demokratins mekanismer
skapa konsensus bakom beslut som är nödvändiga för samhällets
långsiktiga hållbarhet och utveckling är en utmaning inte bara för
den politiska beslutsprocessen utan för hela vårt samhälle.
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Globaliseringen
En mer global ekonomi och den snabba utvecklingen av informationsteknologin innebär en betydande förändring av förutsättningarna för den svenska demokratin. Lägre transportkostnader och
snabb informationsspridning leder till att produktionen av varor
och tjänster inte längre är platsbunden i samma utsträckning som
tidigare. Produktionen söker sig till den miljö som tillåter lägst pris
eller bäst kvalitet, oavsett nationsgränser. Finansmarknaden är närmast helt globaliserad. Rörelser på Shanghaibörsen påverkar i realtid vad som händer i svensk ekonomi. Vi är alla delar av samma hav.
Samtidigt påverkar globaliseringen maktrelationerna i samhället, i
synnerhet mellan arbetstagare och arbetsgivare, och därmed demokratin som sådan.
För människor med hög utbildning eller attraktiva kunskaper är
möjligheterna att finna bra utkomst i andra länder betydande. Det
lokala och globala flätas genom informationsteknologins nätverk
och den cirkulära migrationen alltmer samman. Internationaliseringen av ekonomierna innebär att länders komparativa fördelar
inte längre handlar om råvaror och geografisk belägenhet, utan i
högre grad om kunskapsnivå och kultur. För Sveriges del är låg
korruption, bra genomsnittlig kunskapsnivå, en tradition av internationalisering, låg konfliktnivå inom arbetsmarknad och politik fördelar.
Robert Dahl menar att demokratin främst levt inom nationalstaten.1 När nationsgränserna nu suddas ut måste demokratins former analyseras. Med ett allt viktigare överstatligt beslutsfattande
blir det också väsentligt att se hur icke-statliga organisationer
(NGO) och andra transnationella aktörer skapar inflytande. Under
senare år har Förenta Nationerna (FN) blivit handlingsförlamat
och fått en svagare roll globalt samtidigt som aktörer med oklara
mandat och utan demokratisk förankring eller demokratiska ambitioner fått större betydelse. Det av Riksbankens jubileumsfond
finansierade forskningsprogrammet Demokrati bortom nationalstaten?
Transnationella aktörer och globala styrformer pekar i sin sammanfattning på att det är positivt att flera röster kan göra sig hörda i
globala frågor, men att det är nödvändigt med en kritisk granskning
1

Dahl, 1991.
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av de transnationella aktörerna.2 Enligt bl.a. Mauricio Rojas lever vi
”i en värld där en snabbt växande mångfald och transnationella
processer gör nationsgränserna mer ihåliga.”3 Innebörden är att de
demokratiska institutionerna i Sverige har långt mindre möjligheter
än tidigare att kunna fatta beslut som får reellt genomslag. Det
beror både på att nationalstatsdemokratin i allt högre grad kompletteras med övernationella beslutande organ, men också på att
produktionens rörlighet gör att möjligheten att få genomslag för
nationellt motiverade regleringar och skatter blir mindre. Detta
innebär i sin tur att möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande blir
mer diffus. Europeiska unionen (EU) är i detta sammanhang en
aktör som kan värna de europeiska ländernas inflytande i den
globaliserade ekonomin och samtidigt verka för att demokratins
grundläggande principer upprätthålls i Europa. Däremot upplever
en stor del av medborgarna i EU att de inte kan påverka eller utkräva ett ansvar av EU:s institutioner.4 För att förbli en legitim
union som, med ett folkligt stöd, kan agera mot flera av de globala
utmaningar som vi i dag står inför är det viktigt att insynen i och
ansvarsutkrävandet av EU stärks, men också att EU inte övertar
sådana maktbefogenheter som bättre kan avgöras på en nationell
eller lokal nivå, där medborgarnas förutsättningar att delta är bättre.
Digitaliseringen
Den enskilt största förändringsfaktorn i samhället sedan början av
millenniumskiftet är enligt Regeringskansliets trendanalys utvecklingen av internet och digitaliseringen.5 Flera forskare talar om att
vi just nu befinner oss i en s.k. inflexionspunkt, dvs. ett tillfälle då
utvecklingen av den digitala tekniken kommer börja ta ett kraftigt
språng framåt. Vi håller på att träda in i vad som kallats den andra
maskinåldern.6 Beräkningskraften eller komplexitetsnivån i den digitala tekniken har enligt Moores lag fördubblats varje år sedan 1970
och beräknas fortsätta att fördubblas var 18:e månad i vår närtid.
2
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Eftersom tekniken redan är så avancerad innebär det att utvecklingssprånget inom de närmaste åren blir gigantiska. Det gäller både
datorkraften i sig, liksom mängden information som digitaliseras
och utbyts via internet. Mellan 2006 och 2011 tolvdubblades världens
internettrafik. Över 90 procent av all data som producerats i mänsklighetens historia har kommit till sedan 2012. Sammantaget kommer
denna utveckling att förändra vår intellektuella kapacitet på samma
sätt som ångmaskinerna förändrade vår fysiska förmåga under
1800-talet.7
Enligt sociologen Hartmut Rosa innebär den accelererade utvecklingstakten att vår uppfattning av tid förändras. Det blir svårare för
beslutsfattare att planera och fatta beslut när framtiden rasar över
oss och samtiden allt snabbare blir del av det förflutna. Denna
tempoökning kan göra det svårare för var och en att delta i de
demokratiska processer som utformar samhället. Det kan leda till
upplevelser av maktlöshet och alienation.8 Det finns också en risk
att samhället blir mer polariserat då vissa grupper inte kommer hinna
skaffa sig kunskap om den nya tekniken medan andra kommer att
verka för att motarbeta teknikutvecklingen.
Teknikutvecklingen har omskapat våra kommunikationsvanor i
grunden. På mindre än tio år har den del av den svenska befolkningen som använder internet dagligen ökat från runt 50 till över
80 procent.9 Från att tidigare främst varit ett medium för spridning
och inhämtning av information genom webbplatser och e-post är
internet i dag en interaktiv mötesplats. I dag är fem miljoner svenskar
facebook-användare och enligt Statens medieråd är sociala medier
den främsta platsen för socialt umgänge för unga.10 När olika relationsmönster frigör sig från geografiska och sociala platser förändras också individuella och kollektiva identiteter. Detta har bl.a.
betydelse för politiska attityder, partiidentifikation och social sammanhållning. Internet har också gjort det enklare för var och en att
ta del av och sprida information och åsikter och har gett upphov till
en ny arena för demokratiska samtal. Detta har givetvis stor betydelse för opinionsbildningen, det politiska deltagandet och dialogen
mellan väljarna och valda. Samtidigt har digitaliseringen haft stor
7

ibid, s. 81.
Hartmut, 2014.
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påverkan på medieutvecklingen och förutsättningarna för den granskande journalistiken.
I ett globalt perspektiv har den digitala tekniken revolutionerat
förutsättningarna för demokratin. I dag har nära hälften av världens
sju miljarder människor tillgång till internet. Internet har gjort det
svårare för makthavare att undanhålla fakta samtidigt som det har
blivit enklare för enskilda personer att sprida uppgifter om missförhållanden, övergrepp och maktmissbruk. Med internet blir lokala
händelser globala, vilket t.ex. var tydligt under den arabiska våren.
Samtidigt har internet skapat en möjlighet för makthavare att övervaka medborgare. I dag är det enbart i ett av tre länder där medborgarna kan surfa helt fritt utan politisk censur. I Kina, Ryssland
och större delen av den muslimska världen är internet föremål för
omfattande censur.11 Den övervakning som sker i demokratiskt
utvecklade länder, i synnerhet USA, har skadat förtroendet för det
öppna samhället i sig, men också för internet som en mötesplats för
fri åsiktsbildning. Hur friheten på nätet utvecklas framöver kommer att ha avgörande betydelse för demokratins utveckling globalt.
Klimathotet
Den kanske mest övergripande utmaningen för vårt samhälle i dag
är klimathotet. Det är en fråga om hela vår civilisations överlevnad.
Klimathotet innebär inte ett omedelbart hot för demokratin, men
kommer att kräva beslut som innebär svåra avvägningar mellan
olika välfärdsbehov. Detta kommer i sig att vara en stor utmaning
för demokratin. Enligt FN:s klimatpanel skulle ett misslyckande
med att nå klimatmålen på en tvågradig temperaturökning leda till
en instabil och reducerad livsmedelsproduktion, välfärdsminskning,
försämrad folkhälsa och ökad migration.12 Den mest spridda uppskattningen av den klimat- och miljörelaterade migrationen uppgår
till cirka 200 miljoner människor år 2050, vilket är nära en fördubbling från antalet migranter i dag.13 Konsekvenserna av klimatförändringarna kan bli en grogrund för politisk oro och instabilitet
och därmed bli en utmaning för demokratin. Samtidigt kan klimat11
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hotet innebära att olika grupper i samhället förenas runt en gemensam utmaning, vilket kan bidra till att vi kan överkomma konflikter
som har sin utgångspunkt i ideologi eller identitet.
Demokratins globala tillbakagång
Alltsedan efterkrigstiden har demokratin gradvis spridits till fler
länder. Den sista stora vågen av demokratisering skedde efter Berlinmurens fall då ett flertal östeuropeiska länder utvecklade demokratiska institutioner. Enligt tidskriften the Economists demokratiindex stannade dock den demokratiska utvecklingen upp mellan
2006 och 2008 och har därefter varit på tillbakagång.14 Den demokratiska stagnationen har varit synbar såväl i de nya demokratierna i
östländerna som i västländer med en lång demokratisk tradition. I
en rapport i maj 2014 deklarerade Europarådet att Europa i dag står
inför den värsta demokratikrisen sedan det kalla krigets slut.15
Den arabiska våren som inleddes med de folkliga protesterna i
Tunisien i mars 2007, ingav hopp om en demokratisering i Nordafrika och Mellanöstern. Tyvärr har denna folkliga resning främst
resulterat i instabilitet och våld. Den amerikanske statsvetaren Francis
Fukuyama menar att bakslagen för demokratin kan förklaras av urholkade statsmakter. Bara stabila institutioner kan bygga en fungerande stat och ett rättsystem.16 Detta har i många av de nya demokratierna inte kunnat uppfyllas.
En av efterkrigstidens viktiga tänkare, Ralf Dahrendorf, har pekat
på de industrialiserade demokratiernas dilemma i den globaliserade
ekonomin: ”För att förbli konkurrenskraftiga på den växande
världsmarknaden måste demokratierna vidta åtgärder som stärker
sammanhållningen i det civila samhället.”17 Dahrendorf menar att
de västliga demokratierna har blivit framgångsrika och stabila
därför att de har lyckats förena välstånd, social sammanhållning,
rättssäkerhet och politisk frihet. När nu flera ekonomiska gränser
rivits kan dessa värden komma att stå i motsats till varandra. Det
gäller främst sammanhållning kontra ekonomisk frihet, men be14
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hovet av resolut beslutsfattande i en mer komplicerad och dramatisk omvärldssituation kan också utgöra en grogrund för krav på
ett mer auktoritärt styre. Ett problem i sammanhanget är att en
stor del av dagens yngre generation upplever att de kommer att få
det socialt eller ekonomiskt sämre ställt än sina föräldrar. En svag
framtidstro tillsammans med en oförmåga hos politiska ledare att
skapa en ideologisk berättelse som samhället i sin helhet kan ansluta sig till leder till att stora grupper i dag inte upplever sig som
delaktiga. Det kan ge utrymme för en politik som grundar sig på
känslor snarare än i lösningar på reella samhällsproblem.
Ökad konfliktnivå och en osäkrare omvärld
Globalt sett står demokratin inför en mer komplex säkerhetspolitisk situation i dag än vad den gjorde 2000. Attacken mot
World Trade Center den 11 september 2001 innebar en ny och mer
instabil världsordning. Kampen mot terrorismen har medfört att
motsättningarna har ökat globalt, men också att respekten för de
mänskliga rättigheterna försvagats.18 De konflikter som präglar
Mellanöstern och Nordafrika (MENA), från Libyen till Syrien och
Irak, är bland de värsta tragedier som drabbat mänskligheten sedan
millenniumskiftet och utvecklingen har drabbat kvinnor extra hårt.19
Detta får effekter också för Sverige och Europa. Antalet människor på flykt är på en historiskt hög nivå och många söker sig till
Europa. Flyktingströmmen kan stimulera till humanism och inspirera till ett gemensamt engagemang genom t.ex. frivilligarbete och
uttryck för medmänsklighet. Samtidigt skapar immigrationen
utmaningar för välfärdsstaten och ger upphov till frågor om identitet, solidaritet och sammanhållning. Det kan påverka demokratin
genom att grundläggande rättigheter ifrågasätts och att nya ideologiska skiljelinjer uppstår i politiken.
Utvecklingen i MENA-regionen har också bidragit till framväxten av islamistisk extremism runt om i Europa. Enligt Säkerhetspolisen har fler än hundra personer rest från Sverige till Syrien eller
Irak och anslutit sig till islamiska staten och al-Qaidainspirerade
18
19
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grupper.20 Attentat med extremistiska förtecken, som terrordåden i
Paris under 2015, innebär påfrestningar för demokratin. De utmanar det öppna samhället som sådant och skapar samtidigt polarisering och intolerans. De kan ge upphov till oro och rädsla som kan
leda till att det i samhället efterfrågas inskränkningar av fri- och
rättigheter till förmån för den nationella säkerheten. Denna utveckling utgör en särskild grogrund för de främlingsfientliga och högerextremistiska rörelser som växer sig starkare på flera håll i Europa,
också i Sverige.21 Detta kan växa till ett direkt hot mot demokratin.
För Sveriges närområde är det dessutom oroande att Ryssland har
utvecklats till en auktoritär stat med militära ambitioner.
En ny ekonomisk realitet
Sedan början av 2000-talet har utvecklingen av den globala ekonomin medfört en välståndsökning som på bara några år lyft fler
människor ur fattigdom än under någon tidsperiod tidigare. Utvecklingen har framför allt kommit personer i Sydostasien till del,
men fattigdomen har också minskat i de flesta afrikanska och
latinamerikanska länder. Trots den globala välfärdsökningen och
den minskade fattigdomen har inkomstskillnaderna i världen ökat
kraftigt. Enligt tankesmedjan Oxfam äger i dag den rikaste procenten av jordens befolkning 65 gånger mer än den fattigaste hälften.22
Enligt den rapport om globala risker som World Economic Forum
publicerar inför det årliga mötet i Davos anges de växande ekonomiska klyftorna som den största globala risken vid sidan av klimatkrisen.23 I Sverige är inkomstskillnaderna i en internationell jämförelse små, men de växer snabbast av samtliga europeiska OECDländer. Enligt OECD var andelen individer i relativ fattigdom i
Sverige 2010 (9 procent) mer än dubbelt så hög som 1995 (4 procent).24 Det är framfört allt inkomster av kapital som gjort att de
rikaste dragit ifrån, men också att lönerna för lågkvalificerade yrken
inte utvecklats i samma takt som högkvalificerade. Enligt en rapport
20
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för Stiftelsen för strategisk forskning kan teknikutvecklingen dessutom leda till att runt hälften av alla dagens arbeten automatiseras
inom 20 år.25 Robotiseringen och utvecklingen av 3D-skrivare är
två faktorer som påverkar denna utveckling. Om samhället inte lyckas
anpassa sig till denna förändring finns det en stor risk att stora och
nya samhällsgrupper kommer att bli arbetslösa och i värsta fall
hamna i utanförskap. Därutöver arbetar en allt större del av befolkningen i otrygga anställningsformer, vilket skapar en känsla av
osäkerhet och påverkar benägenheten att utnyttja demokratiska
rättigheter.26 Ökade sociala klyftor ger en svagare demokratisk
underbyggnad. En stor ekonomisk ojämlikhet har historiskt visat
sig vara svår att förena med en fungerande och stabil demokrati
eftersom sådana samhällen är svåra att hålla samman socialt. Det
kan leda till sociala spänningar, social oro, ökad kriminalitet och
växande intolerans och extremism.27
Jämställdhet
Emancipationen av kvinnor och införandet av kvinnlig rösträtt var
en av de största samhällsförändringar som skedde under 1900-talet.
Under 2000-talet har förutsättningarna för jämställdhet fortsatt
stärkts globalt och nationellt. I viss utsträckning har en förståelse
spridits om hur jämställdhet påverkar andra aspekter i samhället.
Studier visar att mer jämställda samhällen där kvinnor har kontroll
över sin kropp och ekonomi har en bättre ekonomisk tillväxt och
att samhällen där kvinnor får delta politiskt på samma villkor som
män också är mer stabila.28 Statistik visar även att våldsbrotten har
minskat kraftigt i västvärlden under efterkrigstiden. En viktig förklaring till detta är både att våldet i sig liksom acceptansen för våld
avtar ju mer jämställt ett samhälle är.29
Trots framsteg är jämställdhet långt ifrån självklart i stora delar
av världen. Kvinnor är som regel underrepresenterade i nationella
parlament. Den kvinnliga representationen har ökat, men fortfarande
25
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är enbart 22 procent av ledamöterna i nationella parlament kvinnor.
FN:s uppföljning av millenniemålen belyser problemet och pekar
på att drygt 89 procent av världens länder 2015 hade manliga
regeringschefer. De 17 procent kvinnliga ministrarna i regeringar
runt om i världen har dessutom vanligtvis ansvar för stereotypiskt
kvinnliga områden, såsom utbildning och familjefrågor. Framsteg
görs, men det går långsamt och ser olika ut i olika delar av världen. I
EU-ländernas nationella parlament sitter det i genomsnitt bara 28 procent kvinnor och endast 37 procent av ledamöterna i Europaparlamentet är kvinnor.

4.2

Nationella samhällsförändringar som påverkar
förutsättningarna för demokratin

Sverige är del av ett globalt sammanhang och i princip ingen nationell utveckling sker utan att på något sätt påverkas av den samhällsutveckling som sker utanför våra gränser. Vissa samhällsförändringar tar sig emellertid uttryck på ett särskilt sätt i Sverige. I
detta avsnitt beskriver vi de demografiska förändringar som Sverige
genomgår, medieutvecklingen, värderingsförändringar och förändringar av flernivådemokratin.
Demografiska förändringar
Sverige genomgår för närvarande ett generationsskifte då de stora
barnkullarna från 1940- och 1950-talet går i pension. Denna demografiska förändring innebär utmaningar för välfärdsförsörjningen
då bördan för pensions- och sjukvårdskostnader kommer att stiga.
Beroende på hur sysselsättningen utvecklas framöver kan försörjningsbördan för varje enskild arbetande person öka, vilket kan få
stora konsekvenser för välfärdens finansiering.30 Om andelen sysselsatta inte ökar kan vi behöva söka nya finansieringsmodeller av den
offentliga välfärden. Att finna en lösning på de ökade offentliga
utgifterna och det minskade behovet av arbetskraft inom flera

30
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sektorer kommer vara en av samhällets största utmaningar framöver.
Invandringen har inneburit att Sverige har genomgått stora
demografiska förändringar. Invandringen har ökat sedan millenniumskiftet och Sverige har i dag den högsta invandringen per capita i
Europa. Ungefär 1,6 miljoner svenskar är födda utomlands och
denna grupp förväntas öka framöver.31 Invandringen innebär att
Sverige är bättre rustad i den globaliserade ekonomin än flera andra
EU-länder. Undersökningar visar att invandringen har bidragit till
ekonomisk tillväxt i Sverige och att den kan vara viktig för att lösa
generationsskiftet framöver.32 Avgörande för att invandringen ska
leda till en fortsatt ekonomisk utveckling är dock att utrikes födda
lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.33 Bestående
socioekonomiska skiljelinjer mellan utrikes och inrikes födda kan
leda till polarisering mellan grupper i samhället och bli en särskild
riskfaktor för demokratin. Betydelsen av en snabb integration av
nyanlända invandrare på arbetsmarknaden och av att bryta bostadssegregationen kan inte övervärderas.
Demografiskt har Sverige också förändrats genom en stor urbanisering och Sverige är det land med störst urbanisering i EU enligt
Eurostat. Detta kan till stor del förklaras av att nyanlända invandrare
bosätter sig i svenska storstäder, men också av inflyttning från
landsort till storstad. Avbefolkningen av landsbygden drivs delvis
av en ekonomisk verklighet, men också av ett samhällsklimat där
det urbana livet framställs som mer modernt än det på landsbygden.34
Medieutvecklingen och demokratin
Demokrati förutsätter fria och självständiga medier. Det är genom
nyhetsmedier som den enskilde kan ta del av dagsaktuella frågor
som ligger bortom dennes vardag och därigenom vara med och påverka samhällsutvecklingen. Den fria journalistiken har också en
roll i att granska maktutövningen, ställa beslutsfattare till svars och
vara en arena för opinionsbildning och politisk debatt. Den
31
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moderna politiken utspelar sig, vilket Jesper Strömbäck lyfter i sin
underlagsrapport till utredningen, via medier. Liksom enskilda individer är beroende av nyhetsmedier för att få information om aktuella frågor behöver politiker medierna för att nå ut med sina budskap till väljarna. Därför är politiken medialiserad, dvs. anpassad till
och påverkad av medierna och deras självständiga inflytande.35
Sverige har länge haft en stark tidningstradition, särskilt på
lokalnivå. Läsandet och antalet upplagor av lokaltidningarna har
varit, och är fortfarande, högt i jämförelse med andra länder.36 Under
senare år har dock förutsättningarna för mediemarknaden förändrats kraftigt, vilket särskilt drabbat lokaltidningarna. Enligt en rapport
från Södertörns högskola minskade antalet lokalredaktioner med
36 procent mellan åren 2004 och 2014 och andelen journalister med
25 procent. Även storstadstidningarna har drabbats. I en enkät från
2012 uppgav 47 procent av journalisterna på landets dagstidningar
att bemanningen minskat kraftigt och 41 procent att den minskat
något.37
Denna utveckling är huvudsakligen orsakad av förändrade konsumtionsvanor. För det första har andelen läsare av morgontidningar
på papper sjunkit från 87 till 58 procent under de senaste 15 åren.
En allt större andel av befolkningen tar däremot in nyheter digitalt.
Det gäller i synnerhet yngre.38 Annonsörer flyttar därför sina annonser till internet. Detta har lett till att dagstidningarnas intäkter
minskar. Antalet prenumeranter minskar samtidigt som dagspressen
tappade en tredjedel av sina annonsintäkter räknat i fasta priser
under åren 1990 till 2010.39 Utvecklingen har fått flera bedömare
att tala om en förestående tidningsdöd.
Lokaltidningarnas tillbakagång påverkar uppenbart den lokala
demokratin och insynen i det lokala beslutsfattandet. I dag är det
allt fler orter som helt saknar lokaltidning eller enbart har en lokaltidning. Enligt Institutet för mediestudier saknar var fjärde svensk
kommun en nyhetsredaktion.40 Det är även vanligare att lokaltidningarna tillhör samma koncern, vilket har försvagat den obero35
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ende granskningen. Forskning visar också att den försvagade närvaron av lokala medier påverkar det politiska intresset och engagemanget negativt.41 Utarmningen av lokaltidningarna drabbar också
de nationella medierna. En undersökning visar att runt 85 procent
av alla nyheter om kommuner som publiceras i traditionella medier
kommer från dagstidningarna. Det är enbart med en närvaro lokalt
som olika aktuella händelser kan fångas in och återges.42 Sociala
medier och s.k. medborgarjournalistik kan förvisso kompensera för
en del av bortfallet av lokala journalister, men kan inte ersätta den
lokala närvaron och den kvalificerade journalistiska granskningen.
Därutöver produceras allt mer journalistik i storstäderna, i synnerhet i Stockholm, vilket leder till att medierna inte har förmåga att
spegla de perspektiv som uttrycks av personer som lever utanför
storstäderna. Detta gäller även för förorterna till storstäderna.
Den ekonomiska utarmningen av dagstidningarna leder till att
medierna får sämre kapacitet att producera kvalitativ och ingående
granskande journalistik. De flesta tidningar har gått över till tabloidformat och sammantaget publiceras färre artiklar och färre nyheter
om politik, ekonomi och sociala frågor. Samtidigt blir nyhetsmedier
mer utsatta för påverkan från PR-byråer och s.k. policyprofessionella, vilket vi beskriver i kapitel 10. Kommuner och myndigheter
har i sin tur anställt ett större antal informatörer, vilket gör att den
information och de budskap som förmedlas blir mer påverkad av
politisk styrning.43
Vid sidan av de utmaningar som beskrivs ovan har mediekonsumtionen förändrats. Strömbäck skriver i sin underlagsrapport
till utredningen att avregleringarna av den svenska mediemarknaden
tillsammans med digitalisering har medfört att medielandskapet har
expanderat och blivit mer fragmenterat.44 De valmöjligheter som
digitaliseringen har gett upphov till kan leda till att mångfalden
ökar inom mediemarknaden och att den politiska debatten breddas,
men internet och sociala medier kan också göra det enklare för
människor att isolera sig från information som de inte håller med
om och därmed forma parallella informationsstrukturer. Medierna
har traditionellt bidragit till att skapa gemensamma nationella refe41

Nygren & Althén, 2014.
ibid.
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Garsten m.fl., 2015.
44
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42

109

Demokratin och de stora samhällsförändringarna

SOU 2016:5

rensramar. De dominerande programmen under den tid då det
fanns ett monopol inom etermedia skapade gemensamma samtalsämnen. De nya generationerna kommer inte, enligt Strömbäck, på
samma sätt som de tidigare att exponeras av samma nyhetskällor
och socialiseras in i en norm av att följa nyheterna. Detta kan resultera i att gruppen nyhetsundvikare kommer att växa framöver.
Dessa får sämre kunskap om politik, svagare incitament att intressera
sig för politik och att delta i demokratins processer. En fragmenterad nyhetskonsumtion kan därmed leda till ökade deltagandeklyftor och ett minskat politiskt deltagande. Det kan skapa polarisering och skillnader i verklighetsuppfattningar. Samtidigt måste de
politiska partierna anpassa sig till den nya mediesituationen.45
Regeringen tillsatte 2015 utredningen En mediepolitik för framtiden (Ku 2015:01) som ska lämna förslag i syfte att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av
mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.46 Vår utredning kommer därför inte
lämna några förslag som avser medierna och demokratin.
Värderingsförändringar
Det finns i dagläget inget som tyder på att vår nästkommande
generation inte kommer ta ansvar för demokratin och bära den
vidare. Attitydundersökningar visar att 95 procent av svenskarna
tycker att det är viktigt att landet styrs enligt demokratiska principer. Stödet för demokratin är starkt i alla åldersgrupper. Den
svenska befolkningens stöd för demokratin som styrelseskick är
också i en europeisk jämförelse hög. På frågan om demokratins
funktionssätt i det egna landet uppger 70 procent i undersökningarna inom ramen för European Social Survey att de är ganska eller
mycket nöjda.47
Det sker dock vissa värderingsförändringar som på sikt kan påverka demokratins förutsättningar. Politiken i Sverige har länge präg45

ibid. Se även Ohlsson, 2015.
Medieutredningen lämnade i oktober 2015 delbetänkandet Medieborgarna och medierna.
En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar (SOU 2015:94) som berör
de frågor som vi belyser här.
47
European Social Survey, 2012.
46
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lats av en konsensuskultur med starka gemensamma värderingar.
Den politiska krisuppgörelsen 1933 och Saltsjöbadsavtalet mellan
arbetsmarknadens parter 1938 har setts som symboler för denna
samförståndsanda. Av flera skäl ökade den politiska polariseringen
under 1970-talet. Därefter har den ökande globaliseringen bidragit
till att medborgarna i allt mindre utsträckning hämtar värderingar
och kunskaper enbart från nationella källor. Vi har fått mindre av
en konsensuskultur och en mindre homogen värderingsbas. De
senaste allmänna valens resultat visar på en ny politisk polarisering
som tar sig uttryck i en identitetskonflikt snarare än enbart i ideologiska motsättningar.
I samhällsopinionen har det ofta framförts att främlingsfientligheten och rasismen ökar i Sverige och att den sociala sammanhållningen och tilliten försvagats. Attitydundersökningar ger dock inget
belägg för detta. Sedan 1990-talet har opinionen för flyktingmottagandet och inställningen till närvaron av människor från andra länder
i Sverige blivit alltmer tolerant. Även om opinionen är rörlig med
anledning av den ökade flyktingströmmen under 2015 är Sverige i
ett internationellt perspektiv ett tolerant och socialt sammanhållet
samhälle. Eurobarometern visar t.ex. att svenskarna är överlägset
mest positiva av invånarna i unionen till personer som invandrar.48
Enligt SOM-insitutet är det 80 procent av svenskarna som uppger
att det går att lita på andra och 94 procent som uppger att de känner
sig som en del av det svenska samhället.49
Forum för levande historia genomförde 2009 respektive 2013
undersökningar om grundskole- och gymnasieelevers attityder till
varandra och till samhället i stort. Av dessa undersökningar framgår
att de flesta elever uttrycker ett starkt stöd för de grundläggande
fri- och rättigheterna och att stödet ökat över tid. Däremot anser
en tredjedel av skoleleverna att rasism respektive nazism är ett problem i Sverige i dag och endast tio procent av eleverna uppgav att
alla i samhället behandlas jämlikt. Det är också vissa ungdomsgrupper som ger uttryck för starkt negativa åsikter om framför allt
romer, judar och muslimer. Intoleransen skiljer sig beroende på
individernas bakgrund. Fördomar om muslimer och islam är särskilt utbrett bland pojkar med svensk eller kristen bakgrund, medan
48
49

europaportalen.se.
Strömbäck, 2015.
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antisemitismen är starkt dominerande bland pojkar med muslimsk
bakgrund.50
I viss mån kan det vara svårt att bedöma toleransnivån enbart
genom attitydundersökningar. Forskning visar att attityder som
uttrycks i undersökningar inte alltid avspeglar hur individer faktiskt agerar. Det finns t.ex. undersökningar som visar på en utbredd
diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. Denna diskriminering drabbar personer med utländska och i synnerhet arabiska
namn.51 Vidare noterade Brottsförebyggande rådet (Brå) den högsta
nivån av hatbrott hittills år 2014. Ökningen över tid är dock marginell och kan troligen förklaras av ökad anmälningsbenägenhet.
De vanligaste hatbrotten sker med främlingsfientliga eller rasistiska
motiv, följt av hatbrott på grund av sexuell läggning.52 Upplevelser
av rasism eller diskriminering kan skapa polarisering och bli en utmaning för demokratin på sikt.
Flera pågående samhällsförändringar kan också påverka den
sociala sammanhållningen negativt framöver. De större städerna är
tydligt segregerade mellan områden som domineras av personer
födda i Sverige och områden med huvudsakligen utrikes födda. Det
medför att kontaktytorna mellan olika delar av befolkningen har
minskat och att individer med olika bakgrunder varken möts i barnomsorgen, skolan eller fritidslivet. Flera gemensamma mötesplatser
har försvunnit, såsom den allmänna värnplikten och de gemensamma nyhetsmedierna, och förutsättningarna för att personer från
olika delar av samhället får gemensamma upplevelser har minskat.
Detta kan försvåra för det demokratiska samtalet och underminera
den konsensuskultur som länge präglat det svenska samhället. Det
finns också tendenser till att vi får substrukturer där den vanliga
rättsordningen inte fungerar och tas över av informella nätverk eller
kriminella grupper. I en sådan situation finns det risk att människor
vill ha system med större auktoritet. Det är nödvändigt för demokratin att rättssamhället kan upprätthållas i hela landet.

50

Forum för levande historia, 2014.
Diskrimineringsombudsmannen, 2010.
52
Brå, 2015.
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Flernivådemokratin i förändring
I Sverige finns en lång tradition av att lokalt ta ansvar och utöva
inflytande över egna angelägenheter. Det starka kommunala
självstyret vilar delvis på denna tradition och är en av grundvalarna i
det svenska styrelseskicket. Det kommunala självstyrets legitimitet
grundar sig delvis på idén om att den enskilde medborgaren i det
lokala har bäst förutsättningar att delta och utöva inflytande över
det gemensamma. Närhet mellan beslutsfattare och medborgare ger
bättre förutsättningar för insyn och ansvarsutkrävande. Besluten
kan anpassas till de lokala förutsättningarna och styret blir därmed
mer effektivt. Genom att medborgarna ges möjlighet till lokalt och
regionalt inflytande kan legitimiteten för hela det politiska systemet stärkas.
Vilka uppgifter som omfattas av det kommunala självstyret är
inte uttryckligen grundlagsreglerat53 och ansvarsfördelningen mellan
det nationella och det lokala har förändrats över tid. Under efterkrigstiden, då stora välfärdsreformer och infrastruktursatsningar
genomfördes, fick det medborgerliga inflytandet och den lokala anpassningen ofta stå tillbaka för effektivitetskrav. Samhällsstyret
präglades i huvudsak av samförstånd och en strävan efter helhetslösningar. En decentraliseringstrend, med överföring av makt från
den nationella till den lokala nivån, började sedan på 1980-talet.
Flera viktiga samhällsfunktioner decentraliserades såsom skolan,
arbetsmarknaden, miljötillsynen och äldrevården.
Under senare tid har decentraliseringstrenden avtagit. I Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) lyfts några tendenser till ett förändrat
kommunalt självstyre fram. Kommittén betonar värdet av likvärdighet för alla medborgare. Likvärdighetskrav ställer dock samhällsorganisationen inför avvägningar mellan å ena sidan nationella övergripande mål och å andra sidan öppenhet för lokala lösningar.
Dessutom har en ökad förekomst av rättighetslagstiftning, till skillnad från skyldighetslagstiftning, lett till begränsningar av kommunens
beslutsrätt. Rättighetslagstiftning medför att relationen mellan individen och det allmänna får mer av privaträttslig karaktär och

53

Regeringsformen anger att folkstyrelsen sker bl.a. genom kommunal självstyrelse (RF 1:1).
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därmed ändras förutsättningarna för ansvarsutkrävande och för
medborgarnas samlade relation till det offentliga.54
Även medlemskapet i EU har förändrat förutsättningarna för
det lokala beslutsfattandet. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ungefär 60 procent av de frågor som tas upp i kommun- och landstingsfullmäktige EU anknytning.55 Detta medför att
den enskilde har svårare att överblicka var beslut fattas och att
konkret utöva inflytande. Detta gäller även för de förtroendevalda
som upplever att deras makt är begränsad, vilket vi redogör för i
kapitel 9. Svenskarnas stöd för EU har med vissa variationer stärkts
under 2000-talet. I 2014 års SOM-undersökning uppgav ungefär
50 procent av de tillfrågade att de är för det svenska medlemskapet
medan 23 procent var negativt inställda. Det är runt hälften av
svenskarna som är nöjda med hur demokratin fungerar i EU.56
Däremot är det endast runt fyra procent som uppger att de kan
påverka beslut som fattas på EU-nivå.57 Förtroendet för Europaparlamentet och kommissionen är också lågt. Regeringen tillsatte
2014, parallellt med denna utredning, Utredningen om delaktighet i
EU (Ju 2014:20) som har till uppgift att undersöka hur organisationer och individer i det svenska samhället kan få bättre kunskap
om och möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande när det
gäller frågor som beslutas inom EU. Vi kommer därför inte att
beröra frågor om EU och demokratin.
Sammantaget bidrar flera av de samhällsförändringar som sker
i dag till att de angelägenheter som kommunerna ska förvalta och
besluta över har blivit mer komplexa. Konsekvenserna av och
ansträngningarna för att hejda klimatförändringarna är den övergripande största utmaningen, men även den ekonomiska utvecklingen och svårigheter att finansiera offentliga verksamheter samt
att skapa full sysselsättning påverkar den lokala demokratins villkor. Demografiska förändringar, såsom ökad migration, en åldrande
befolkning och en kraftig urbanisering, skapar också olika förutsättningar för olika kommuner. Detta leder till att i synnerhet små
kommuner får svårigheter att hantera vissa välfärdstjänster. Kommunerna kommer att få svårt att klara utmaningarna på egen hand.
54
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Det är dock viktigt att våra gemensamma ansträngningar för att
möta framtidens samhällsutmaningar inte innebär en försvagning
av den lokala demokratin. Det kan ge upphov till missnöje, protester och polarisering. Sådana motreaktioner kan i sig vara en
utmaning för samhällsstyret.
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Valdeltagande och politiskt
engagemang mellan valen

5.1

Vårt uppdrag

Utredningens huvudsakliga uppdrag är att se över individers möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Frågor som rör de allmänna valens
genomförande och valdeltagandet omfattas inte av direktivet. Vi anser emellertid att frågan om valdeltagandet är central i en diskussion
om politiskt deltagande. Utredningen har också i uppdrag att analysera och bedöma hur demokratin påverkas av samhällsutvecklingen när det gäller det medborgerliga och politiska engagemanget.
Valdeltagandets nivå och utveckling ger en tydlig indikation på tillståndet i demokratin och utvecklingen av andra former av politiskt
deltagande. Skillnader i valdeltagande mellan olika grupper i samhället synliggör även graden av politisk jämlikhet.
I detta kapitel redovisar vi utvecklingen av det institutionella
politiska deltagandet, i form av valdeltagande, och det icke-institutionella politiska deltagandet mellan valen, dvs. medborgerliga
protester, namninsamlingar, upprop på sociala medier samt det
politiska engagemanget genom det civila samhället. Dessa frågor
berörs också i kapitel 10 om deltagande och inflytande på nationell
nivå och i kapitel 14 om ungas deltagande.

5.2

Valdeltagandet

Valdeltagandet är i en representativ demokrati den mest grundläggande formen av politiskt deltagande. Det är genom att rösta i
de allmänna valen som den enskilde på ett konkret och jämlikt sätt
kan påverka beslutsfattandet. Valdeltagandet kan ses som ett ut-
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tryck till stöd för demokratin som sådan. När medborgarna känner
ett förtroende för det politiska systemet är de också mer motiverade att delta i de allmänna valen. Valdeltagandet är också betydelsefullt för den politiska jämlikheten i samhället. Ett högt valdeltagande innebär i regel ett jämnt valdeltagande. När valdeltagandet
är högt kan olika gruppers intressen och åsikter bättre komma till
uttryck i valresultaten. Om en stor andel röstberättigade inom en
viss väljargrupp, t.ex. unga, väljer att inte rösta kan det medföra att
deras inflytande blir relativt sett mindre än andra väljargruppers.
Statistiskt sett påverkar en enskilds röst inte valutgången som
sådan. Flera forskare menar därför att det är pliktkänslor och
sociala normer som får oss att rösta i de allmänna valen snarare än
en önskan om att påverka samhällsutvecklingen.1 Personer som är
uppväxta i hem där föräldrarna röstar tenderar att skapa sig en
röstnorm. Samtidigt påverkas valdeltagandet av flera olika faktorer
och i viss mån bör sambanden mellan valdeltagandet och individers
tilltro till demokratin tolkas med försiktighet. Personer kan låta bli
att rösta eftersom de är nöjda med hur samhället utvecklar sig och
därför inte känner ett behov av att engagera sig. Röstskolkning kan
dessutom vara ett uttryck för ett missnöje med de politiska alternativen snarare än för det demokratiska systemet som sådant.2
Statsvetarna Sören Holmberg och Henrik Oscarsson menar att
det finns tre huvudsakliga faktorer som påverkar valdeltagandet.3
För det första påverkas valdeltagandet av institutionella faktorer,
såsom valsystemets utformning. Valsystem med proportionella val
brukar t.ex. ge ett högre valdeltagande än majoritetsval. Därutöver
påverkas valdeltagandet av tillgängligheten till röstningslokaler och
av om röstningsförfarandet är enkelt. För det andra har kontextuella faktorer betydelse, t.ex. om valet anses vara viktigt och
spännande, om det finns tydliga politiska alternativ, om valkampanjen
varit engagerande och om det i allmänhet finns en hög grad av
motivation i individens närhet. Den tredje förklaringsmodellen
som nämns av Holmberg och Oscarsson är individuella faktorer.
Med det avses sådant som tillgång till olika resurser, t.ex. tid, pengar,
medborgerliga färdigheter, men även resurser i form av intresse och
1

Riker & Ordeshook, 1968.
SOU 1999:132; SOU 2007:87.
3
Holmberg & Oscarsson, 2004.
2
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motivation. Även sådant som konsumtion av politiska nyheter,
graden av förtroende för politiker och det politiska systemet främjar sannolikheten att rösta. I en undersökning av Holmberg och
Oskarsson där valundersökningar från perioden 1956–2002 använts
framkommer det att politiskt intresse och engagemang, oavsett
individernas sociala resurser, spelar stor roll för sannolikheten att
en individ utnyttjar sin rösträtt. Personer med ett stort politiskt
intresse och engagemang röstar i hög utsträckning oavsett om de är
lågutbildade, ensamstående eller arbetslösa.4
5.2.1

Valdeltagandets utveckling över tid

Valdeltagandet i Sverige var som högst under perioden mellan 1973
och 1982 då det översteg 90 procent. I riksdagsvalet 1976 röstade
91,8 procent av de röstberättigade. Detta är det högsta valdeltagandet någonsin i ett svenskt riksdagsval. Efter valet 1982 sjönk
valdeltagandet i stort sett samtliga val fram till 2006. Efter att valdeltagandet sjunkit i valet 1998 fick den förra Demokratiutredningen (Dir 1997:101) i uppdrag att utreda åtgärder för att öka
valdeltagandet.5 Regeringen genomförde också omfattande satsningar för att höja valdeltagandet inför valet 2002.
I de tre senaste riksdagsvalen liksom i kommun- och landstingsvalen har däremot valdeltagandet ökat. Valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 var 85,8 procent och i landstings- och kommunfullmäktigevalen var valdeltagandet 82,4 respektive 82,8 procent. Valdeltagandet har också stigit i de två senaste Europaparlamentsvalen. I ett
internationellt perspektiv urskiljer sig Sverige med en trend av ett
ökat valdeltagande. Sverige är ett av de tre länder i EU med högst
valdeltagandet i de nationella parlamentsvalen.6

4

ibid.
Utredningen fick ett tilläggsdirektiv gällande valdeltagandet, Dir. 1998:100.
6
De länder där valdeltagandet är högst är Sverige, Danmark, Malta, Luxemburg och Belgien.
5
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Källa: SCB, Demokratistatistik.

5.2.2

Valdeltagandet i olika väljargrupper

Socioekonomiska faktorers påverkan på valdeltagandet
Valdeltagandet skiljer sig kraftigt mellan olika väljargrupper. Skillnaderna kan i stor utsträckning förklaras av socioekonomiska faktorer. Personer med hög inkomst röstar i större utsträckning än
personer med låg inkomst. Även utbildningsnivå har stor effekt på
valdeltagandet. I riksdagsvalet 2014 var skillnaderna mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildning 15 procentenheter enligt SCB:s valdeltagandeundersökning. Utbildning samvarierar i regel med hög inkomst, dvs. att de som har hög inkomst
även har en hög utbildning. Överlag är dock utbildning den faktor
som har störst påverkan på valdeltagandet.7 Personer med funktionsnedsättning röstar även i lägre utsträckning, vilket vi diskuterar närmare i kapitel 15 om inflytande för personer med funktionsnedsättning.

7

SCB, 2012a.
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Källa: SCB:s valdeltagarundersökningar.

I allmänhet påverkas valdeltagandet i resurssvaga grupper i större
utsträckning än i resursstarka av valets karaktär, dvs. om det finns
tydliga politiska alternativ, om valrörelsen präglas av politiska skiljelinjer och huruvida opinionsläget före valet är jämnt. Resursstarka
väljargrupper röstar oavsett valets karaktär. Detta kan förklaras av
att röstnormen överlag är svagare i resurssvaga väljargrupper.
Skillnaderna mellan män och kvinnor är mera påtagliga i de väljargrupper vars valdeltagande är lägre än genomsnittet. Män med låg
utbildning, unga män och utrikes födda män röstar i lägre utsträckning än kvinnor inom dessa väljargrupper. Från den allmänna rösträttens införande och fram till mitten på 1970-talet röstade män i
större utsträckning än kvinnor, men sedan dess är kvinnors valdeltagande högre än mäns. Det avspeglar sig i att mäns valdeltagande
ännu något högre bland personer äldre än 75 år, men denna skillnad
blir mindre för varje val.
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Valdeltagande bland utrikes födda
Valdeltagandet i riksdagsvalen bland utrikes födda svenska medborgare är betydligt lägre än bland inrikes födda. I riksdagsvalet
2014 var det 72 procent av de utrikes födda som röstade medan
valdeltagandet bland inrikes födda var 89 procent. Sammanlagt var
elva procent av de röstberättigade utrikes födda. Det finns vissa
skillnader inom gruppen utrikes födda beroende på födelseland.
Valdeltagandet är t.ex. lägre bland invandrargrupper från Asien,
Afrika och från vissa delar av Europa jämfört med andra invandrargrupper. Valdeltagande bland utrikes födda ökar dock i takt med
vistelsetiden i Sverige. Ju längre tid en person har varit i Sverige,
desto mer benägen är hen att rösta.8 Överlag är dock valdeltagandet
lägre bland röstberättigade som är födda utanför Sverige oavsett
faktorer såsom utbildning och inkomst.
Valdeltagande i olika ålderskategorier
Valdeltagandet är traditionellt sett lägre för unga och förstagångsväljare. I de tre senaste valen har dock valdeltagandet ökat bland
förstagångsväljarna, dvs. väljare som sedan det förra valet uppnått
rösträttsålder. I riksdagsvalet 2006 röstade 76 procent av förstagångsväljarna under 25 år, att jämföra med 83 procent i valet 2014.
Det kan ses som positivt eftersom erfarenheten av det första valet
har en tendens att påverka benägenheten att rösta i senare val.
Valdeltagandet bland förstagångsväljare ger också en antydan om
ungas politiska självförtroende, deras intresse att påverka och utforma samhället samt utvecklingen av demokratin i ett framtida
perspektiv. Unga kvinnor röstade i större utsträckning än unga
män. Bland personer under 25 år var skillnaden mellan kvinnor och
män fyra procentenheter. Ungas ökade valdeltagande tyder på att
intresset för politik är starkt bland unga, vilket bekräftas i flera
undersökningar av ungas intresse för politik och samhällsfrågor
som redovisas i kapitel 14 om unga.
Det är svårt att urskilja vilken påverkan som olika socioekonomiska faktorer har på unga väljare eftersom de oftast inte har hunnit
färdigutbilda sig eller skaffat sig en högre inkomst. I SCB:s rapport
8

SCB, 2012a.
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Ung i demokratin redovisas valdeltagandet hos unga utifrån föräldrarnas socioekonomiska status, och det framkommer att det råder
skillnader mellan väljare från resursstarka och resurssvaga bakgrunder.9
Skillnaderna i valdeltagandet är därutöver påtagliga mellan unga
utrikes födda och unga inrikes födda. I riksdagsvalet 2014 var det
drygt 66 procent av utrikes födda unga under 25 år som deltog.
Motsvarande andel bland inrikes födda unga var 84 procent. Valdeltagandet bland utrikes födda unga kvinnor var i riksdagsvalet
2014 67 procent och för utrikes födda unga män 65 procent. Valdeltagandet för utrikes födda unga kvinnor sjönk dessutom med
tre procentenheter och för utrikes födda unga män med fem procentenheter från valet 2010 till 2014. Benägenheten att rösta är även
lågt bland inrikes födda med två utrikes födda föräldrar, vilket
delvis tyder på att ungas röstningsbeteende påverkas av den sociala
kontext de växt upp i.
Högst valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 hade åldersgruppen
50–64 år. Valdeltagandet var även högt i den äldsta åldersgruppen,
bland de över 65 år röstade 86 procent. Som vi tidigare har noterat
finns det dock skillnader mellan könen bland de över 75 år. Där
röstar män i högre utsträckning än kvinnor.
Geografiska variationer i valdeltagandet
Valdeltagandet varierar mellan olika kommuntyper och valdistrikt.
Stora kommuner, i synnerhet storstäderna och de kommuner som
angränsar till dem, hade ett högre valdeltagande i 2014 års allmänna
val än mindre kommuner. Skillnaderna mellan olika kommuntyper i
2014 års val var dock inte särskilt stora. I Europaparlamentsvalet
var det däremot större skillnader mellan olika kommungrupper.
Skillnaden mellan storstäder och glesbygdskommuner var nära
15 procentenheter.10
Skillnaderna mellan olika valdistrikt är mer påtaglig än den mellan
kommuner. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm som hade
högst och lägst valdeltagande var cirka 45 procentenheter i riks9

SCB, 2012c.
SCB, 2015b.

10

123

Valdeltagande och politiskt engagemang mellan valen

SOU 2016:5

dagsvalet 2014. I Europaparlamentsvalet röstade endast 20,9 procent av de röstberättigade i det valdistrikt med lägst valdeltagande,
Ronna i Södertälje. I Södra Ängby, som var det distrikt med högst
valdeltagande i landet, deltog 80,3 procent av de röstberättigade.
De tio valdistrikt med lägst valdeltagande låg alla i Södertälje,
Stockholm eller Malmö. Gemensamt för dem är att de är distrikt
med låg medelinkomst och över 50 procent utrikes födda bland
befolkningen. Skillnaderna mellan valdistrikten har dock minskat
något i det senaste valet. Vid en jämförelse med 2009 års Europaparlamentsval steg valdeltagandet i 92 procent av valdistrikten år
2014. Bland distrikten med lägst valdeltagande steg valdeltagandet i
48 av 50 valdistrikt. Även i riksdagsvalet har valdeltagandet ökat, dock
inte i lika hög utsträckning. Valdeltagandet ökade i 72 procent av alla
valdistrikt 2014 jämfört med valet 2010. Ökningen skedde främst i
valdistrikten där valdeltagandet låg mellan 80 och 90 procent I de
valdistrikt där valdeltagandet i 2010 års riksdagsval var under
70 procent ökade valdeltagandet i 45 procent av distrikten.11.
Valdeltagande bland nationella minoriteter
De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Kunskap om valdeltagandet bland
dessa grupper saknas generellt. Ett undantag är den samiska gruppens
deltagande i Sametinget. Val till Sametinget hålls vart fjärde år och
det senaste valet inföll 2013. Samtidigt som antalet anmälda till
röstlängden har ökat har valdeltagandet sjunkit sedan det första valet
1993, då 72 procent av de röstberättigade röstade. I det senaste valet
röstade endast 54 procent.12
Valdeltagande bland utlandsboende
Svenskar som bor utanför Sverige är också en grupp som röstar i
betydligt lägre utsträckning än övriga. Sedan 1970 har ungefär en
miljon svenskar flyttat till andra länder. Varje år utvandrar enligt
SOM-institutet cirka 50 000 svenska medborgare. En växande grupp
11
12

ibid.
Sametinget, 2015.
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av de som utvandrar är utlandsfödda svenskar som får möjlighet att
återvända till födelselandet. Svenska medborgare bor i cirka 150 olika
länder.13
Utlandsboende svenska medborgare fick i begränsad omfattning
rösträtt 1968. År 1998 vidgades rösträtten så att den som är svensk
medborgare och någon gång har varit skriven i Sverige har rätt att
rösta. Hur många utlandssvenskar det finns är oklart. Enligt SOMinstitutets kartläggning finns det knappt en halv miljon svenska
medborgare boende utomlands. I röstlängden vid 2014 års val fanns
161 000 utlandssvenskar med. Den som har varit utlandsboende i
mer än tio år och inte vidtar någon åtgärd för att stå kvar i
röstlängden stryks. Föreningen Svenskar i världen (tidigare Utlandssvenskarnas förening) har genom en enkätundersökning kommit
fram till att det bör finnas cirka 660 000 svenska medborgare som
lever utomlands.14 De flesta av dessa har alltså inga formella kontakter med Sverige. Bland de utlandssvenskar som fanns uppförda i
röstlängden röstade 32 procent i 2014 års val. Inkluderar man de
övriga svenska medborgare som bor utomlands, men inte finns
uppförda i röstlängden, blir valdeltagandet under tio procent.

5.3

Det politiska engagemanget mellan valen

Deltagande i de allmänna valen liksom i folkomröstningar kan
benämnas som ett institutionaliserat deltagande. I motsats till detta
kan det politiska deltagandet i stället ske underifrån och vara ickeinstitutionaliserat. Det kan röra sig om mer formella aktiviter,
såsom engagemang i ett politiskt parti eller i en ideell förening. I
detta avsnitt redogör vi också för utvecklingen av mindre formella
eller spontana aktiviteter, såsom direkta kontakter med politiker,
demonstrationer, namnunderskrifter eller bojkotter. Dessa kan även
beskrivas som uttryck för ett allmänt samhällsengagemang.15

13

Vernersdotter & Solevid, 2014.
Svenskar i Världen, 2015.
Amnå, 2008. Amnå använder begreppet ”samhällsengagemang” för att visa att det inte enbart behöver röra sig om aktiviteter riktade mot politiska institutioner, utan även företag,
organisationer eller andra medborgare.
14
15
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Utvecklingen av icke-institutionellt deltagande över tid

I den allmänna debatten har det ibland framförts att det politiska
intresset och engagemanget har minskat under senare år. Medborgarna, och i synnerhet unga, har blivit politiskt passiva. Den förra
Demokratiutredningen menade att sådant deltagande som kräver
mindre arbetsinsatser, t.ex. att skriva under namninsamlingar hade
ökat, medan omfattningen av aktiviteter som kräver ett djupare
engagemang avtog.16 I de undersökningar som genomförts inom
ramen för European Social Survey (ESS) och som redovisas i figur 5.2
framgår det hur många som har uppgett att de under de senaste
tolv månaderna försökt att påverka en lokal politisk fråga genom
mer informella metoder.

Källa: European Social Survey, 2012.

Vissa av dessa aktiviteter, såsom att demonstrera, delta i ett
politiskt möte eller kontakta en politiker är mer aktivistiska och
kräver ett större engagemang. Individen måste mera tydligt ta ställning för en politisk ståndpunkt. Andra aktiviteter, som att skriva
på en namninsamling eller bojkotta en specifik produkt, kan ses
som mindre krävande. Vad som framgår av figuren är att, i linje
med vad den tidigare Demokratiutredningen påstod, omfattningen
av mindre arbetskrävande påverkansmetoder ökar. Däremot har
16

SOU 2000:1, s. 213.
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graden av mer arbetskrävande engagemang varit konstant över tid.
Även de undersökningar som gjorts av SOM-institutet och SCB
visar att omfattningen av den politiska aktiviteten i samhället har
varit på en konstant nivå under 2000-talet. Skillnaderna mellan män
och kvinnor är små och redovisas i figur 5.3.
Sociologen Magnus Wennerhag har studerat medborgarnas
demonstrationsbenägenhet genom att bl.a. använda data från SOMundersökningarna.17 Att demonstrera är en politisk aktivitet som
kräver ett aktivt ställningstagande och benägenheten att demonstrera kan därmed ses som en indikator som illusterar utvecklingen
av politisk aktivism. Det finns inget som tyder på att andelen som
demonstrerat har minskat över tid. Andelen som uppger att de har
deltagit vid en demonstration har konstant legat på runt fem procent av befolkningen. Enligt Wennerhag har däremot demonstrationshandlingen normaliserats under senare år. Gatuprotester är
inte längre en aktivitet som främst förknippas med arbetarrörelsen,
utan har blivit en aktivitet som används av olika politiska rörelser
för att framföra sina krav. De som demonstrerar avspeglar också i
större utsträckning än tidigare befolkningens allmänna sammansättning, även om det i dag är vanligare för personer med hög än med låg
utbildning att demonstrera.18
Sammantaget framstår det som att andelen som engagerar sig
politiskt genom att demonstrera, skriva på upprop eller kontakta
politiker har varit konstant över tid. Erik Amnå, huvudsekreterare i
den förra Demokratiutredningen, menar att en stor grupp i
samhället som väljer att inte aktivt engagera sig ändå uttrycker ett
starkt stöd för demokratins grundläggande värderingar. De är redo
att agera i det fall demokratin utmanas och han benämner därför
dessa för jourhavande medborgare eller för ”stand-by citizens”.19
Statsvetaren Ali Abelzadeh för ett liknande resonemang om unga
medborgare i sin underlagsrapport till utredningen som diskuteras
närmare här nedan.

17

Wennerhag, 2012.
ibid.
19
Amnå, 2008.
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127

Valdeltagande och politiskt engagemang mellan valen

5.3.2

SOU 2016:5

Skillnader i icke-institutionellt deltagande mellan olika
samhällsgrupper

I både SOM-undersökningen och ESS-studien om medborgerliga
aktiviteter framkommer det att det är stor skillnad i politiskt deltagande mellan olika socioekonomiska grupper. ESS-studien visar
att det är nära 20 procentenheter fler personer med en hög utbildningsnivå som anger att de försökt påverka en politisk samhällsfråga än personer med låg utbildning. Det är också tolv procentenheter fler inrikes födda som uppger att de har försökt påverka än
utrikes födda.

Källa: European Social Survey 2012.

Sett utifrån SOM och ESS undersökningarna verkar det som att det
främst är högutbildade som är politiskt aktiva mellan valen. Denna
bild nyanseras i Ali Abdelzadehs underlagsrapport. Han menar att
det i stället är inställningen till demokratin som är avgörande för
engagemang mellan valen.20 Han har studerat ungas inställning till
demokratin och urskiljer fyra grupper: de kritiska, de nöjda, de
ambivalenta och de fientliga. Dessa grupper skiljer sig åt utifrån
socioekonomisk bakgrund. Den nöjda och den kritiska gruppens
föräldrar har högre utbildning och högre inkomst än den ambivalenta och den fientliga gruppens. Den nöjda gruppen är tillfreds
20

Abdelzadeh, 2015.
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med demokratin och deltar i hög utsträckning i de allmänna valen,
men är i mindre utsträckning engagerad i andra former av politiska
aktiviteter. Dessa unga kan i likhet med Amnås definition anses
vara ”stand-by”. De två övriga grupperna, den fientliga gruppen
och den ambivalenta gruppen, har det gemensamt att de uppvisar
ett svagare stöd för det demokratiska styrelseskicket. Den fientliga
gruppen är minst tillfreds med demokratin, har lägst politiskt intresse och uppvisar låg social tillit och tolerans till andra.
Abdelzadeh visar i sin rapport att det huvudsakligen är den kritiska
gruppen som är aktiv och engagerar sig genom att t.ex. demonstrera, gå på politiska möten och skriva under namninsamlingar. De
övriga tre grupperna är mindre aktiva mellan valen.
Sammantaget visar Abdelzadehs underlagsrapport till utredningen
att det är en relativt begränsad grupp som är villig att aktivt engagera sig mellan valen för att förändra politiska beslut. Det är runt
en femtedel av de unga som är villiga att engagera sig i arbetskrävande aktiviteter, såsom att demonstrera, kontakta politiker, delta
i evenemang arrangerade av politiska organisationer eller skriva
debattinlägg.
5.3.3

Internet och sociala mediers betydelse för det politiska
deltagandet

Den digitala tekniken har förändrat förutsättningarna för åsiktsbildningen och det politiska deltagandet i samhället. Det politiska
meningsutbytet på sociala medier kräver inte fysiska mötesplatser.
Vem som helst kan när som helst uttrycka sin mening och
samtidigt ta del av andras. På detta sätt kan internet och de sociala
medierna i någon mån demokratisera opinionsbildningen. Därutöver är opinionsbildningen i dag inte på samma sätt som tidigare
beroende av journalistiska mellanhänder för att få genomslag. Det
tolkningsföreträde som de etablerade medierna tidigare hade har
rubbats. Detta kan medföra att det blir en ökad mångfald och
åsiktsrikedom i det politiska samtalet, men också att åsikter inte
granskas kritiskt och därmed får stå oreflekterade. Digitaliseringen
får också i sig flera konsekvenser för medieutvecklingen, vilket vi
diskuterade i kapitel 4.
Vidare kan internet och sociala medier också underlätta den politiska organiseringen. Aktivister kan sluta sig samman och engagera
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andra utan att fysiskt behöva mötas. De sociala medierna har också
underlättat den politiska mobiliseringen då de gjort det enklare att
arrangera politiska demonstrationer, starta upprop och namninsamlingar.21
Har internet och sociala medier förändrat det politiska deltagandet?
Det är oklart hur internet och de sociala medierna har förändrat det
politiska deltagandet. Internet har tydligt påverkat hur politiska
företrädare kommunicerar med sina väljare. Betydelsen av internet
var i synnerhet framträdande i valrörelsen 2014. Undersökningar
visar att Facebook var den enskilt största mediekanalen för politiska budskap bland unga.22 Tv-mediet var fortfarande det viktigast
bland väljarkåren i stort, men sociala medier har blivit allt mer
betydelsefulla.
För att få en bild av omfattningen av det politiska deltagandet på
sociala medier ställdes ett antal frågor om detta i 2010 års SOMundersökning. Undersökningen publicerades i en artikel av statsvetarna Nils Gustafsson och Lars Höglund och redovisas i tabell 5.2
här nedan.23 Enligt denna studie har det blivit vanligare att skriva på
en namninsamling liksom att skriva debattinlägg via internet än på
papper. Som framgår av tabellen råder det stora skillnader mellan
olika grupper i samhället när det kommer till internetaktivism. För
yngre är internet den huvudsakliga arenan för politiskt deltagande
medan äldre i större utsträckning deltar politiskt på andra sätt. Det
är svårt att utifrån undersökningen bedöma om internet i övrigt
påverkar den politiska jämlikheten. Lågutbildade är mindre politiskt
aktiva och detta gäller både via internet och på andra vis. Studien
visar dock, liksom den underlagsrapport som Hanna Bäck, Emma
Bäck och Nils Gustafsson har skrivit för utredningen, att politiskt
deltagande i sociala medier inte tycks ersätta det traditionella deltagandet.

21

Bäck, Bäck & Gustafsson, 2015.
Mediavision, 2014.
23
Gustafsson & Höglund, 2011.
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Källa: Gustafsson, Höglund, 2011.

De personer som är politiskt aktiva via internet är också totalt sett
mer aktiva än andra personer som är politiskt engagerade, men som
inte använder sociala medier.24 Det verkar därmed vara så att sociala
medier i stor utsträckning används som en arena för politiskt åsiktsbildning för de som redan är engagerade. I den bemärkelsen tycks
internet snarare förstärka den politiska ojämlikheten, särskilt i den
mån politiska beslutsfattare uppfattar de åsikter som uttrycks på
sociala forum och mikrobloggar som ett uttryck för den allmänna
folkopinionen och inte enskilda.
Gustafsson och Höglunds undersökning visar dock att skillnaderna i internetanvändandet mellan hög- och lågutbildade också
24

Bäck, Bäck & Gustafsson, 2015.
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är en fråga om ålder. I internetgenerationen, dvs. personer födda
efter 1977, är skillnaderna i internetanvändandet obetydliga medan
det är stora skillnader när det kommer till utbildning och
internetanvändning i den äldre generationen. Enligt en studie som
genomfördes på uppdrag av Digitaliseringskommissionen (SOU
2015:28) är grupper som är mindre politiskt delaktiga i mer
traditionella former, t.ex. unga män, lågutbildade och utrikes födda,
mer politiskt aktiva på nätet.25 Enkelheten när det kommer till att
uttrycka sig på nätet kan innebära att personer som annars är
passiva nu deltar i åsiktsbildningen. Det skulle kunna betyda att
internet faktiskt leder till ett mer jämlikt deltagande.
Det är dock svårt att bedöma värdet av detta politiska engagemang. Vissa forskare har tonat ned betydelsen av internetaktivismen
som en form av ”slacktivism eller klicktivism”.26 Att det är enkelt
att stödja initiativ via internet kan innebära att stödet inte alltid är
genomtänkt eller genuint. Bäck, Bäck och Gustafsson visar att vi
ofta tar intryck av vad andra gör på sociala medier och att
engagemanget på så sätt ofta styrs av ett socialt tryck.27 Politiskt
deltagande på internet tenderar att skapa ett flockbeteende. Därutöver möjliggör internet ett åsiktsutbyte mellan likasinnade i slutna
forum där åsikter och argument kan stå oemotsagda. Därmed kan
s.k. åsiktsbubblor skapas.

5.4

Politiskt deltagande genom det civila samhället

Att medborgare fritt kan gå samman och med gemensam kraft
kanalisera sina intressen till de politiska beslutsfattarna är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det är när den enskilde individen organiserar sig med andra och formar ett gemensamt opinionsuttryck som möjligheterna att påverka politiska beslut blir reella.
Organisationerna inom det civila samhället kan i denna bemärkelse
mobilisera och aggregera åsikter och därigenom fungera som en
motkraft till den offentliga maktutövningen.28 På så sätt är ett

25

SOU 2015:28.
Svensson, 2014, s. 59.
27
Bäck, Bäck & Gustafsson, 2015.
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SOU 2000:1, s. 196 ff.
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självständigt och starkt civilsamhälle en grundbult i ett demokratiskt samhälle.
Det medborgerliga engagemang som har kommit till uttryck
genom de traditionella folkrörelserna har spelat en central roll i den
svenska demokratins framväxt. Demokratins grundläggande principer,
den allmänna och lika rösträtten, jämställdhet mellan könen och
offentlighetsprincipen, har delvis uppnåtts genom det medborgliga
engagemang som bedrevs inom de tidiga folkrörelserna. Samtidigt
har folkrörelserna haft en viktig roll i det offentliga beslutsfattandet. Folkrörelser, såsom arbetarrörelsen, kvinnorättsrörelsen,
nykterhetsrörelsen, miljörörelsen och HBTQ-rörelsen, har varit
kanaler för centrala samhällsintressen och har gjort stora avtryck på
det politiska beslutsfattandet. I vissa fall har folkrörelserna varit
knutna till politiska partier, men i stor utsträckning har rörelserna
bedrivit ett påverkansarbete utanför de folkvalda församlingarna.
Inom forskningen har det också betonats att engagemanget
inom organisationerna i det civila samhället har kunnat skapa andra
viktiga värden för demokratin, såsom ömsesidig tillit människor
emellan. På detta sätt antas föreningslivet kunna skapa social gemenskap och sammanhållning.29 Medborgarsammanslutningar, såsom
de traditionella folkrörelserna, har, vilket den förra Demokratiutredningen pekade på, stärkt enskildas demokratiska kunskap,
förmåga och självtillit.30 Genom ett starkt föreningsliv lär sig medborgare vikten av att samarbeta, samverka och finna gemensamma
lösningar. Medlemmarna får genom organisationernas interna beslutsprocesser erfarenheter av ett gemensamt beslutsfattande och
tvingas därmed också att ta ansvar. Folkrörelserna har därmed varit
viktiga bryggor in i politiken. Ett engagemang kan också ge rent
praktiska erfarenheter, såsom att organisera ett möte, skriva ett tal
eller formulera ett upprop.31 Här kan ett föreningsengagemang
kompensera för en lägre utbildningsnivå. Folkbildningsorganisationerna har en särskilt viktig roll vad gäller kunskapsförmedling om
demokratins spelregler och grundläggande principer.
Riksdagen antog 2009 nya mål för politiken för det civila samhället. Dessa betonar föreningslivets betydelse som röstbärare. Det
29
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civila samhället är, som regeringen uttrycker det i propositionen
(prop. 2009/10:55), en arena där argument och åsikter kan mötas,
där initiativ till förändringar kan tas och där missförhållanden i
samhället kan påtalas. Enligt detta synsätt kan det civila samhället
fungera som en motvikt till offentlig maktutövning både genom att
dess organisationer kan fånga upp, inspirera och organisera ett
deltagande och genom att de samtidigt kan utöva en effektiv påverkan på och inflytande över det politiska beslutsfattandet.
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) har till uppgift
att bl.a. föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att
dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas. Vi kommer därför
inte att lämna några förslag som rör det civila samhällets villkor,
men gör här under en kort och övergripande beskrivning av de
förändringar som skett inom det civila samhället och dess betydelse
för rollen som röstbärare.
5.4.1

Det civila samhället i förändring

Det civila samhället har under senare år förändrats i flera avseenden. Förändringarna har pågått under en längre tid och berördes av
den förra Demokratiutredningen. Enligt denna tappade de traditionella folkrörelserna medlemmar samtidigt som det var färre som
var aktivt engagerade och som tog förtroendeuppdrag. Bilden var
enligt utredningen inte entydig eftersom engagemanget samtidigt
var under förändring och delvis tog nya former. Tillfälliga föreningsaktiviteter ökade medan det traditionella deltagandet minskade.32
Denna utveckling bekräftas av den statistik om medborgerliga
aktiviteter som SCB redovisar. År 2000 var 89 procent av svenskarna medlemmar i minst en förening. Andelen medlemmar sjönk
med tio procentenheter till 2008. Utvecklingen följer samma mönster vad gäller andelen föreningsaktiva. Enligt SCB har dessa
minskat från 52 procent 1990 till 44 procent år 2000. År 2008 var
det 35 procent av befolkningen som var föreningsaktiv. Av de
föreningsaktiva var 39 procent män och 32 procent kvinnor.33

32
33

SOU 2000:1.
SCB, 2008.
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Forskarna är emellertid inte överens när det kommer till
föreningslivets försvagning. Enligt Johan von Essen och Susanne
Wallman Lundåsens underlagsrapport till utredningen, som bygger
på den befolkningsstudie som Ersta Sköndal Högskola genomför
med jämna mellanrum, finns det lite som tyder på att engagemanget inom det civila samhället har minskat drastiskt under 2000talet. Enligt dem har engagemanget inom organisationerna i det
civila samhället varit någorlunda stabilt under de senaste 20 åren
och är alltjämt på en hög nivå i en internationell jämförelse. Över
50 procent av befolkningen har arbetat ideellt och av dessa är runt
87 procent medlemmar i en förening.34
Mot bakgrund av de samhällsförändringar som Sverige har genomgått under senare år är stabiliteten i engagemangsnivå exceptionell.
Engagemangsnivån kan enligt von Essen och Wallman Lundåsen
förklaras av den infrastruktur som civilsamhällets organisationer
utgör och de värderingar som folkrörelsetraditionen för med sig.
Välfungerande organisationer underlättar för människor att ta på
sig ideella uppdrag eftersom tid, plats och uppgift ofta är organiserade och definierade. Folkrörelseidealet är också starkt förankrat bland den föreningsaktiva delen av befolkningen och förs vidare
från generation till generation.
Det finns samtidigt skillnader i befolkningen när det gäller
engagemang i civilsamhällsorganisationer. Von Essen och Wallman
Lundåsen visar att akademisk utbildning och att ha föräldrar som
har haft ett stort ideellt engagemang under barndomen är faktorer
som har stor inverkan på om man väljer att engagera sig och arbeta
ideellt eller inte. Även socioekonomiska eller sociala faktorer spelar
in. Män är oftare engagerade än kvinnor, något som troligen kan
förklaras av att idrottsrörelsen fortfarande domineras av män.35
Även i SCB:s undersökningar framkommer att det finns skillnader
mellan olika samhällsgrupper. Så som det framgår av figur 5.4
nedan är det färre unga som deltar aktivt i en förening. Detsamma
gäller för personer som är utrikes födda och personer med låg
utbildning.

34
35

von Essen & Wallman Lundåsen, 2015.
ibid.
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Källa: SCB, 2008.

Skillnaderna i deltagandet kan innebära att den politiska ojämlikheten förstärks. En tänkbar risk är att det civila samhällets röstbärande roll utnyttjas mer av vissa grupper än andra. De som är
aktiva inom föreningslivet får därmed ytterligare en arena att kanalisera sina åsikter genom. Föreningsaktiva är också ofta aktiva i flera
olika föreningar och bygger därigenom upp sociala nätverk som har
betydelse för deras möjligheter att påverka beslutsfattandet mellan
valen. Mot denna bakgrund kan delaktighetsklyftorna inom det
civila samhället påverka den politiska jämlikheten. Vidare blir det
civila samhällets roll som demokratiskola mindre avgörande om det
inte når ut till vissa grupper i samhället. Von Essen och Wallman
Lundåsen menar därför att organisationer inom det civila samhället
snarare kan beskrivas som demokratipooler, som samlar engagerade
personer med liknande bakgrund, än demokratiskolor.36
Samhällsutvecklingen och förändringar i ekonomin har också
påverkat det medborgerliga engagemanget på andra sätt. En osäkrare arbetsmarknad med sämre anställningstrygghet, fler visstidsanställningar och anställningar via bemanningsföretag har både
gjort det svårare för de fackliga organisationerna att finna personer
till förtroendeuppdrag och påverkat arbetsplatsen som arena för
föreningsliv och politiska samtal.
36

ibid.
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Nya engagemangsformer

Att formerna för det ideella engagemanget har förändrats har framhållits i flera studier under senare år och beskrivs bl.a. av Tobias
Harding i en rapport till Framtidskommissionen. Enligt honom är
engagemanget i dag i mindre utsträckning inriktat på specifika organisationer och mera kortsiktigt. De nyare rörelserna som lockar allt
fler beskrivs som nätverk med en plattare, mindre hierarkisk och
mindre formaliserad organisations- och styrningsform. Denna utveckling har delvis drivits fram av internet, som enligt Framtidskommissionens rapport har gjort det möjligt att inkludera fler i lösare
nätverk och gemenskaper, men också skapat nya sätt att rekrytera
och organisera volontärer och givare.37
Utvecklingen kan påverka det civila samhällets röstbärande roll.
En faktor som har diskuteras inom forskningen är att medlemskapet har fått mindre betydelse i de nya organisationsformerna.
Medlemskapet har blivit allt mer informellt och medlemmarna har
allt mindre betydelse vid utformande av organisationens verksamhet.
Medlemmarnas möjligheter till inflytande blir reducerade till ett
ställningstagande för ett redan givet program. När medlemskapet
blir allt mer flytande och engagemanget kortvarigt och spontant
kan det civila samhället få det svårare att fylla en funktion som
demokratiskola.38 Befolkningsstudien visar dock att det inte finns
något som tyder på att de som är aktiva inom det civila samhället är
medlemmar i mindre utsträckning än tidigare. Det är enbart unga
som utskiljer sig i denna bemärkelse. De är oftare aktiva utan att
vara medlemmar.39
Därutöver framhåller några forskare att en tilltagande professionalisering sker inom det civila samhället. De heltidsaktiva eller
anställda spelar en allt större betydelse för organisationernas arbete
medan medlemmarnas möjligheter att påverka minskar. Detta innebär att medlemmarna fått en mindre betydelse för idéutvecklingen
och för det praktiska arbetet inom organisationerna.40 Samtidigt
kan utvecklingen med ett mer nätverksbaserat och informellt föreningsliv bidra till en ökad pluralism och mångfald. I viss mån kan
37

Harding, 2012.
ibid.
39
von Essen & Wallman Lundåsen, 2015.
40
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nätverkskulturen även ses som en kritik mot den formella medlemsorganisationen och dess representativa demokratibegrepp. Den
informella strukturen kan underlätta ett aktivt och mer jämlikt deltagande med fler spontana initiativ från sympatisörerna. Samtidigt
understryker Harding vikten av att inte övervärdera skillnaderna
mellan nya och gamla organisationer eftersom de nya organisationerna ofta tar efter de gamla samtidigt som de gamla organisationerna anpassar sig efter de nya förhållandena.41
Vidare sker professionaliseringen av det civila samhället parallellt
med tendensen att det civila samhället får allt större betydelse som
serviceproducent och välfärdsutförare. Företagsekonomen Filip
Wijkström har argumenterat för att detta har inneburit en omförhandling av ansvarsfördelningen mellan föreningslivet och välfärdsstaten. I och med att det civila samhället fått en viktigare funktion
som välfärdsproducent har föreningslivets beroende av det offentliga ökat. Därmed minskar civilsamhällets oberoende och självständighet.42 Undersökningar av den politiska aktiviteten inom det
civila samhället, vilket vi redovisar i kapitel 10, visar dock att ideella
organisationer i dag kontaktar beslutsfattare i högre utsträckning
än tidigare och att det är vanligare att de försöker driva opinion via
media, vilket tyder på att den röstbärande rollen fortsatt är central.
Förändringarna av det civila samhällets organisering kan däremot
leda till att dess röstbärande roll försvagas på andra sätt. Folkrörelseorganisationer har traditionellt sett haft en organisationsstruktur som på sätt och viss varit federal. Medlemmarna har
organiserat sig i lokala föreningar som i sin tur väljer representanter
i regionala och sedan nationella paraplyorganisationer. På detta sätt
har organisationerna skapat en demokratisk infrastruktur som
möjliggjort att lokala frågor kan kanaliseras till den nationella nivån
samtidigt som de nationella organisationerna kunnat mobilisera
medborgare och påverka den allmänna opinionen lokalt. När de
traditionella folkrörelseorganisationerna försvagas finns det, enligt
vissa forskare, en tendens till att denna infrastruktur luckras upp.43
Samtidigt verkar inte de nya organisationerna vara sammanlänkande i riksorganisationer och de saknar därmed ofta nationell
41
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representation. Enligt sociologen Lisa Kings etableras i dag nya
former av föreningsverksamhet lokalt, särskilt i vissa förortsområden.
Föreningslivet i dessa områden utgörs i regel av informella sammanslutningar som ofta rör vardagsnära frågor och är uppkomna ur ett
behov av samhällsservice. Detta föreningsliv kan fungera som en
röstbärare för grupper som annars deltar i mindre utsträckning,
såsom unga och utrikes födda.44 Flera forskare menar också att den
nya organiseringen, som ofta sker i miljonprogramsområdena, t.ex.
Megafonen, Pantrarna, Street Gäris och Linje 17, kan betraktas
som delar av en ny social rörelse som har lyft fram marginaliserade
perspektiv i samhällsdebatten. Organisationerna använder sig av
folkbildande och sociala verksamheter, liksom av politisk aktivism.45

5.5

Överväganden och förslag om valdeltagandet och
politiskt engagemang
mellan valen

Sammanfattande analys: Det finns inga tecken på att demokratin hotas av en medborglig passivitet. Valdeltagandet har ökat
i de senaste valen samtidigt som det allmänna politiska engagemanget mellan valet är på en beständig nivå. Däremot finns påtagliga skillnader i deltagandet mellan olika grupper i samhället.
Åtgärder bör därför vidtas för att försäkra politisk jämlikhet.
Det är svårt att göra prognoser om det politiska deltagandet på
sikt. Den förra Demokratiutredningen behandlade det sjunkande
valdeltagandet med stort allvar, men kunde inte fastslå om detta var
ett utslag av en tillfällig fluktuation eller en varaktig trend.
Utredningen menade att det fanns indikationer på att röstnormen
var i upplösning.46 Även om valdeltagandet har sjunkit från rekordåren på 1970-talet finns det i dag inget som tyder på att röstnormen
håller på att försvagas ytterligare. Med tanke på att valdeltagandet
är högt och att det har stigit bland unga finns det inget som tyder
på att valdeltagandet kommer att sjunka kraftigt de närmsta åren.
44
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Hur valdeltagandet utvecklas i de framtida valen beror troligtvis
främst på valrörelserna och hur de politiska alternativen formar sig.
Det råder dock stora skillnader i valdeltagandet mellan olika
grupper i samhället. Valdeltagandet är särskilt lågt i valdistrikt där
en stor del av befolkningen saknar arbete, har låg utbildning och är
utrikes födda. Det låga valdeltagandet vittnar om att stora grupper i
samhället inte känner sig motiverade att rösta. Detta är en utmaning för demokratin. Om bostadssegregationen kan brytas och
skillnaden i livsvillkor utjämnas är det sannolikt att skillnaden i
valdeltagande och politiskt engagemang också kommer att minska.
Vägen dit är dock lång och det är angeläget att på kort sikt vidta
åtgärder som ökar det politiska deltagandet. För att skapa ett mer
jämlikt valdeltagandet är ett aktivt främjandearbete, både inför de
allmänna valen och mellan valen, därför betydelsefullt. Det är särskilt viktigt med åtgärder riktade till grupper som röstar i lägre
utsträckning än andra, såsom utrikes födda, unga och personer med
funktionsnedsättning.
När det gäller det politiska engagemanget mellan valen i form av
demonstrationer, namninsamlingar och upprop finns det inte heller
något som tyder på att dessa aktiviteter har minskat eller kommer
att minska framöver. Det har blivit enklare att delta genom politisk
medveten konsumtion eller genom sociala medier. Det är svårt att
bedöma värdet av detta politiska engagemang. Att det är enkelt att
stödja initiativ över internet kan innebära att stödet inte alltid är
genomtänkt eller genuint. Samtidigt innebär enkelheten att personer som annars är passiva nu deltar i åsiktsbildningen.
Den andel av befolkningen som är engagerad i mer tidskrävande
aktiviteter, såsom att demonstrera eller engagera sig i en förening,
har troligen varit på en konstant nivå under en längre tid och kommer antagligen att vara så framöver. Det rör sig dock om en relativt
liten grupp av befolkningen som inte är representativ för befolkningssammansättningen som helhet. Personer med svagare socioekonomiska resurser är politiskt aktiva i lägre utsträckning. Det
gäller både för det medborgerliga engagemanget inom det civila
samhället och för den spontana organiseringen i nätverk eller över
sociala medier. Detta kan vara ett problem i den mån vissa individer
genom deras politiska deltagande kan påverka politiken i en riktning som inte avspeglar folkviljan i stort.
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Samtidigt menar vi att de individer som engagerar sig politiskt
genom att demonstrera, organisera en namninsamling eller aktivera
sig i en förening måste ses som en tillgång i demokratin. De kan,
som Abdelzadeh betonar i sin rapport till utredningen, agera både
för att utveckla och försvara demokratin. Denna grupp av engagerade individer är betydelsefulla för demokratin eftersom de utgör
en kritisk massa som granskar och ställer krav på beslutsfattandet.
Vi lämnar här allmänna överväganden och bedömningar gällande
det politiska engagemanget mellan valen på lokal nivå samt valdeltagandet. Ytterligare, och i viss mån mer riktade, förslag och bedömningar om hur det politiska deltagandet mellan valen kan stimuleras redovisas i övriga kapitel. Förslag och bedömningar som
specifikt rör det civila samhället lämnas av Utredningen för ett
stärkt civilsamhälle (U 2014:04).
5.5.1

Insatser för ett jämlikt politiskt deltagande

Utredningens förslag: I syfte att skapa jämlika förutsättningar
för ett aktivt deltagande bör regeringen utöka stödet till organisationer i det civila samhället som arbetar med att öka det
politiska deltagandet. Regeringens satsning på lokala resurscenter kan ha en viktig betydelse för demokratiutvecklingen och
för att denna insats ska kunna påverka den politiska jämlikheten
ska satsningen utökas och omfatta fler organisationer och stadsdelar.
Den sammantagna bilden av valdeltagandet och det politiska engagemanget mellan valen är att det finns tydliga skillnader i deltagandet
mellan å ena sidan socioekonomiskt starka och högutbildade grupper
och å andra sidan socioekonomiskt svaga och lågutbildade grupper.
Skillnaderna i det demokratiska deltagandet tar sig delvis geografiska uttryck. I riksdagsvalet 2014 skilde det cirka 40 procentenheter
mellan de valdistrikt i Stockholm, Göteborg och Malmö som hade
högst och lägst valdeltagande.47 Dessa delaktighetsklyftor speglar
bostadssegregationen. Boende i områden där deltagandet är lågt har
47

SCB, 2015b.
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lägre sysselsättnings- och utbildningsnivå och en högre andel utrikes
födda. Till viss del kan det låga politiska engagemanget bero på
bristande kunskap om hur en kommun eller ett landsting styrs, hur
man röstar i de allmänna valen, hur det går till att initiera en folkomröstning, hur man bildar en förening och hur man i övrigt kan
verka för att bilda opinion i en fråga.
Den huvudsakliga anledningen till att individer inte deltar politiskt är dock bristande motivation. Det finns en risk att individer
boende i socioekonomiskt utsatta områden upplever att de inte kan
påverka sin situation genom att delta, rösta eller organisera sig
politiskt. Känslan av att sakna möjligheter att förverkliga sina livschanser i kombination med avsaknad av möjligheter att föra sin
talan och bli lyssnad till leder till frustration och vanmakt. Människor som har upplevelser av vanmakt kan lättare utnyttjas av
kriminella grupperingar eller av politiska eller religiösa extremiströrelser. Frustration kan också leda till social oro i form av vandalisering, stenkastning och våld. Sammantaget kan detta utgöra en utmaning för demokratin.
I kapitel 11 föreslår vi att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Detta kan innebära att kommunerna och
landstingen bör genomföra särskilda insatser för att försäkra att alla
har kunskap om sina rättigheter och möjligheter att delta och
framföra synpunkter. Det finns grupper som är i ett särskilt stort
behov av information om sina demokratiska rättigheter och om hur
demokratins processer fungerar. För nyanlända invandrare som
inte har gått i svensk skola kan detta vara ett särskilt problem. Flera
kommuner har anställt s.k. demokratiutvecklare som verkar för att
öka deltagandet i samhället. Ofta har dessa också ett uppdrag att
höja kunskapen om demokratins funktionssätt. Några kommuner
arbetar också med samhällsinformatörer. Ytterligare ett exempel är
hur Falu kommun har utformat ett ”demokratipass”, som syftar till
att ge medborgarna en översikt över de befintliga kanalerna för
inflytande på lokal, regional, nationell och EU-nivå.
Det civila samhället har en särskilt viktig roll när det kommer
till ett arbete med att stärka kunskapen om demokratin och att
stimulera den demokratiska delaktigheten. Genom att organisera
sig tillsammans med andra kan enskilda stärka sina möjligheter att
komma till tals och påverka. Ett organiserat politiskt engagemang
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kan också motivera fler till att delta. Det är därför viktigt att
civilsamhällsorganisationer har goda förutsättningar att involvera
och engagera individer.
Ett arbete för att stödja det civila samhället i att stimulera det
demokratiska deltagandet kan emellertid inte enbart utgå från kommunerna och landstingen. Detta måste vara ett ansvar som delas
med regeringen. Vi anser därför att regeringen bör utöka stödet till
organisationer inom det civila samhället som arbetar med andra
metoder för att öka det politisk deltagande, särskilt i områden där
deltagandet traditionellt sett är lägre. Det arbete som regeringen
påbörjade under 2015 med att fördela medel till organisationer
inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för
demokratisk delaktighet är särskilt värdefullt.48 De lokala resurscentren ska upprättas i stadsdelar och bostadsområden som präglas
av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet. De har som
syfte att stärka medborgares egenmakt att självständigt kunna ta
initiativ och agera, enskilt eller tillsammans med andra, inom demokratins ramar. Resurscentren ska dels involvera, engagera och knyta
till sig individer som står långt från demokratisk delaktighet, dels
inspirera och stödja lokal egenorganisering i nätverk, grupper och
föreningar. De ska också utgöra ett stöd för personer som vill komma
till tals i demokratin, men som saknar kunskap om och erfarenhet
av tillvägagångssätt, samt fungera som en länk till etablerade föreningar och organisationer för personer som vill kanalisera sitt engagemang.
Sammantaget kan dessa resurscenter få en konstruktiv roll i att
kanalisera missnöje och vanmakt i en positiv och konstruktiv riktning. För att arbetet med lokala resurscenter ska kunna göra en
skillnad för demokratiutvecklingen och minska det demokratiska
utanförskapet anser vi att satsningen måste utökas och omfatta fler
organisationer och stadsdelar än de som fått stöd under 2015. Vi
förslår därför att regeringen utökar satsningen under åren 2016–
2018. För att det fortsatta arbetet med politisk delaktighet mellan
valen ska vara effektivt är det också viktigt att de satsningar som
regeringen genomför följs upp, vilket särskilt gäller de lokala resurscentren.
48
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Behovet av mötesplatser

Utredningens bedömning: Möjligheten till tillgängliga mötesplatser för sociala möten bör förbättras i kommunerna. Ett sätt
för kommuner att få tillgång till fler möteslokaler är att öppna
upp skolans lokaler för föreningsaktiviteter efter skoltid.
Offentliga arenor där opinioner kan bildas, diskuteras och ifrågasättas är en viktig del av demokratin. Demokratiutvecklingskommittén (SOU 1996:162) diskuterade i sitt slutbetänkande På
medborgarnas villkor – en demokratisk infrastruktur vikten av att det
finns fysiska platser där medborgarinflytande och delaktighet kan
utövas. Allmänna samlingslokaler kan utgöra en viktig del av dessa
arenor, eftersom förekomsten av fysiska platser kan bidra till att
möten över generations- och intressegränser kan uppstå. Sverige
har en lång tradition av stöd till allmänna samlingslokaler och redan
på 1940-talet inrättades ett ekonomiskt stöd till dessa.
En utredning för att se över stödet tillsattes 2002 och i betänkandet Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling (SOU
2003:118) konstaterades det att samlingslokalerna är viktiga grundpelare i det demokratiska samhället. Utredningen betonade att det
bör finnas en samlingslokal i varje lokal miljö för att ge ökade
möjligheter att etablera ett föreningsliv som på ett effektivare sätt
kan engagera de människor som bor i dessa områden. Utredningen
fokuserade på storstäderna och det huvudsakliga förslaget om samlingslokaler var att sådana borde främjas i storstadsområden. Ungdomar, framför allt i storstäderna, skulle ges bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som var anpassade till ungdomars kulturoch fritidsformer. Glesbygden hade enligt utredningen en fullgod
täckning, i synnerhet genom de många bygdegårdar som utgjorde
en levande del av bygden. Vikten av att det finns tillgång till samlingslokaler i förortsområden lyftes även av regeringen i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). I dag
fördelas bidrag till allmänna samlingslokaler av Boverkets samlingslokaldelegation. Boverket fördelar även stöd för utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.
Flera organisationer har i våra samråd framfört att de utmaningar som identifierades i de ovan nämnda utredningarna har tilltagit och till viss del förändrats. Glesbygdens goda förutsättningar
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har försämrats genom att stödet över tid har minskat. Lokalernas
underhåll och tillgänglighetsanpassning är eftersatt. Flera organisationer hävdar också att det saknas samlingslokaler i storstäderna,
särskilt för andra än medlemmar i föreningar. Avsaknaden av lokaler
och samlingsplatser är också en fråga som ofta är orsak till konflikt
i storstadskommunerna, i synnerhet mellan unga och det offentliga.
I de samråd som vi har haft med ungdomsföreningar har det framgått att unga ofta har svårt att hitta lämpliga lokaler för sina aktiviteter.
Vi menar att förekomsten av arenor och forum för spontana
möten mellan olika grupper av medborgare är nödvändig för
demokratin. Tillgängligheten till samlingslokaler bör därför främjas.
Att samlingslokaler är tillgängliga för unga kan även bidra till att
unga, som är för gamla för fritidsgårdar och inte har någon hemvist
i föreningslivet, kan delta på egna villkor i såväl glesbygd som
storstadskommuner. Mötesplatserna kan utgöra viktiga arenor för
delaktighet, särskilt för unga som av olika anledningar inte deltar i
det demokratiska livet i lika stor utsträckning som andra unga. Det
är också viktigt att möteslokalerna är tillgänglighetsanpassade. Kommunerna bör därför verka för att olika mötesplatser för
demokratiska samtal görs tillgängliga. Ett sätt för kommuner att få
tillgång till mer möteslokaler är att öppna upp skolans lokaler för
föreningsaktiviteter efter skoltid.
5.5.3

Tillträdet till allmänna platser

Utredningens bedömning: Det är viktigt att allmänheten har
tillgång till tillförlitlig information om de bestämmelser som
gäller för politiska möten och demonstrationer. Kommuner bör
informera om vad som gäller på sin webbplats.
En förutsättning för en fungerande demokrati är att det finns fysiska
mötesplatser för opinionsbildning, delaktighet och påverkan. Mötesfriheten och demonstrationsfriheten är fundamentala principer i en
demokrati. Dessa principer uttrycks i den s.k. rättighetskatalogen i
regeringsformens andra kapitel och avser bl.a. friheten att anordna
och delta i sammankomst för upplysning, meningsyttring eller
annat likande syfte och friheten att anordna eller delta i demon-
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stration på allmän plats. Begränsningar av demonstrationsfriheten
får ske, men i stort sett bara utifrån ordningen och säkerheten vid
sammankomster eller demonstrationer eller i trafiken. I övrigt får
begränsningar i princip enbart göras av hänsyn till rikets säkerhet.49
Ett kännetecken för det öppna samhället är en stads- och lokalmiljö där individer kan yttra sina åsikter och ta del av andras
ståndpunkter. Själva symbolen för det demokratiska samtalet är det
publika torget där åsiktsbildning och opinionsyttringar kan äga
rum. Under senare år har en diskussion uppkommit om huruvida
det fria åsiktsutbytet på allmän plats har inskränkts som ett resultat
av den tilltagande privatiseringen. Motioner i riksdagen har anfört att
framväxten av inomhusgallerior och köpcentrum skapar begränsningar för opinionsbildningen. Frågor om anordnande av offentliga
sammankomster på offentlig plats behandlades i en utredning, som
bekräftar bilden av en tilltagande privatisering av de allmänna
platserna och uppkomsten av köpcentrum (Ds 2008:53). På 1970talet fanns det 60 köpcentrum medan 400 hade etablerats år 2008. I
april 2007 ägdes 40 procent av det totala beståndet av köpcentra av
12 fastighetsägare. Däremot bedömde utredaren inte att denna
utveckling lett till begränsningar i yttrandefriheten. En fastighetsägares rättsliga möjligheter att stänga ute personer eller att förbjuda
politiska möten, demonstrationer eller andra sammankomster är
begränsad. I stort gäller samma bestämmelser för mötes- och
demonstrationsfriheten inne i gallerior och köpcentrum som på
andra allmänna platser. Enligt utredningen fanns det därför inte
något behov av att överväga lagförändringar för att stärka mötesoch demonstrationsfriheten.
För att en tilltagande privatisering av de allmänna platserna inte
ska innebära att enskilda eller föreningar upplever att deras demonstrationsfrihet begränsas kan det vara värdefullt att kommuner gör
insatser för att informera fastighetsägare, näringsidkare liksom allmänheten om de bestämmelser som gäller för politiska möten och
demonstrationer. Det bör finnas en garanti för allmänheten att få
tillgång till tillförlitlig information om de bestämmelser som gäller.
Sådan information skulle t.ex. kunna finnas på kommunens och
landstingens webbplats, tillsammans med annan information av relevans för den demokratiska delaktigheten. Bedömningen om vikten
49

Se regeringsformen 2 kap. 24 § första stycket.
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av att all information om demokratisk delaktighet finns samlad
redovisas i avsnitt 11.5.6.
5.5.4

Insatser för ett ökat valdeltagande

Utredningens bedömning: Valdeltagandet har ökat, men skillnader kvarstår mellan olika väljargrupper. Det offentliga bör därför
fortsatt verka för ett högt och mer jämlikt valdeltagande. Det
kan exempelvis ske genom satsningar på att stärka kunskapen
om demokratin, stimulera det politiska intresset och öka valdeltagandet bland unga och utrikes födda. Vi anser vidare att partierna bör redovisa hur de har använt det stöd som fördelas till
partierna för informationsinsatser inför allmänna val.
Valdeltagandet har ökat i de tre senaste nationella valen liksom de
två senaste Europaparlamentsvalen. Valdeltagandet har också ökat
bland flera resurssvaga grupper, däribland unga. Ökningen av
valdeltagandet i valen 2006 till 2014 kan troligen förklaras av att
valet stod mellan två tydliga alternativ samt att Sverigedemokraterna
lyckades mobilisera väljare som inte deltagit i tidigare val.
Samtidigt kvarstår betydande skillnader i valdeltagandet mellan
olika väljargrupper. Mot bakgrund av bostadssegrationen tar dessa
skillnader sig ett geografiskt uttryck, vilket vi har redogjort för
tidigare. Att valdeltagandet är lågt i socioekonomiskt utsatta grupper
är förklarligt, men en allvarlig signal. Ett lägre deltagande på t.ex.
arbetsmarknaden kan framkalla en misstro mot politiska beslutsfattare. Det kan i sin tur leda till ett lågt intresse att delta i valen.
Det lägre valdeltagandet bland unga, utrikes födda och personer
med funktionsnedsättning kan leda till att deras åsikter inte kommer till uttryck i valresultaten. Valdeltagandet är också en viktig
socialiseringsfaktor som kan skapa en känsla av tillhörighet och
delaktighet.
Individer med lågt valdeltagande är en heterogen grupp. Boende
eller födelseort säger mycket litet om människors uppfattningar
och strävanden. Det är viktigt att poängtera den roll som politiskt
intresse och motivation har för valdeltagandet. Åtgärder för att öka
kunskapen bland befolkningen och åtgärder som leder till att
individer uppfattar att det är meningsfullt att rösta kan bidra till att
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stärka intresset och motivationen för politik i de grupper som
röstar i lägre utsträckning i dag.
I samband med 2014 års val satsade regeringen 6,75 miljoner
kronor för att öka valdeltagandet bland unga och utrikes födda. Vi
anser att det är viktigt att regeringen inför nästa val förnyar denna
satsning. Nya former av aktiviteter bör stödjas i god tid innan valet.
Det uppdrag som regeringen har gett till MUCF, som vi nämner
här ovan, för att upprätta lokala resurscenter för demokratisk
delaktighet i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av
lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet är i detta
sammanhang positivt. Vissa kommuner har också utsett speciella
”demokratiambassadörer” med uppgift att arbeta för ett bredare
valdeltagande. Det är en verksamhet som i utvärderingar har visat
sig vara framgångsrik och som skulle kunna spridas. Vidare är det
viktigt att alla nyanlända invandrare får information om hur man
röstar. Vanan att rösta är låg bland många nyanlända invandrare.
Det är därför viktigt att det syns i det offentliga rummet att
människor går och röstar. Det är i detta sammanhang positivt att
riksdagen beslutat om att utvidga gruppen av nyanlända invandrare
som får samhällsorientering inom ramen för sina etableringsinsatser (prop. 2012/13:63). Det är av stor betydelse att kommunerna försäkrar sig om att alla nyanlända verkligen får ta del av
samhällsorienteringen. Det är särskilt angeläget att nå unga för att
grundlägga ett röstbeteende.
Det är även angeläget att det offentliga stödjer organisationer i
det civila samhället i marginaliserade områden som bidrar till att
människor får verktyg för politiskt deltagande. Att olika grupperingar engagerar sig för att öka röstandet är positivt. Exempel på
sådana är Berättarministeriet, studieförbunden och den privatfinansierade organisationen ”Höj rösten” som var verksam i 2014 års val
och som har startat en s.k. politikerskola för att stärka individer
som vill engagera sig i de politiska partierna. I kapitel 15 om personer med funktionsnedsättnings möjligheter till inflytande redovisar vi fler förslag som kan bidra till att öka det politiska engagemanget bland personer med funktionsnedsättning.
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Partiernas informationsinsatser inför de allmänna valen
De politiska partierna är mindre synliga i marginaliserade områden
mellan valrörelserna, vilket vi redogör för i kapitel 6 om de politiska partierna. Partierna har ett stort ansvar att organisera och
mobilisera medborgare. Regeringen bör därför i det stöd som fördelas till de politiska partierna för informationsinsatser inför de
allmänna valen i framtiden ställa krav på att insatserna riktas mot
särskilda väljargrupper med lägre deltagande. I de utvärderingar
som genomförts av detta stöd har kritik framförts att det inte går
att utvärdera insatsernas effekt eftersom partierna inte behöver
särredovisa hur medlen har använts.50 Vi anser mot denna bakgrund
att stödet bör särredovisas.
5.5.5

Insatser för att öka valdeltagandet
bland utlandssvenskar

Utredningens bedömning: Särskilda insatser bör vidtas för att
öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. För att underlätta
röstandet bland denna väljargrupp kan öppettiderna på svenska
utlandsmyndigheter och honorära konsulat utökas inför de allmänna valen.
Valdeltagandet bland utlandsvenskar är särskilt lågt. Det låga valdeltagandet kan förklaras av ointresse och av avståndet till Sverige. En
utlandsboende exponeras inte i samma utsträckning för samhällsdebatter i Sverige eller av mediernas bevakning av valrörelsen. Det
är också tydligt att de politiska partierna ägnar begränsad energi åt
att få utlandsboende svenskar att rösta. Få partier har någon
formell representation i utomlands.
Det är också troligt att flera utlandsboende saknar kunskap om
att de måste anmäla sig till Skatteverket om de bytt adress eller
varit borta från Sverige mer än tio år. Det är dessutom relativt
krångligt att som utlandsboende rösta. Många utlandsmyndigheter
och honorära konsulat har begränsade öppettider för röstning och
är sällan öppna på helger. Detta innebär att den som måste resa för
50

Jendel & Nord, 2015.
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att ta sig till en ambassad sällan har praktisk möjlighet att rösta där.
Det är visserligen möjligt att brevrösta som utlandssvensk, men det
kräver bl.a. två vittnen och att kuvertet är avsänt från utlandet.51
Det gör att en utlandssvensk som är i Sverige under valet inte kan
brevrösta. Den utlandssvensk som vill rösta i Sverige kan däremot
beställa ett dubblettröstkort och förtidsrösta i en röstmottagningslokal.
Vi anser att särskilda åtgärder vidtas för att öka valdeltagandet
bland utlandsboende svenskar. För att underlätta röstandet bland
denna väljargrupp anser vi att det vore lämpligt att låta samtliga
svenska utlandsmyndigheter och honorära konsulat vara öppna för
röstmottagning åtminstone en kväll veckan innan valet samt lördagen innan valet. Svenska utlandsmyndigheter och honorära
konsulat bör också aktivt och i god tid informera om möjligheten
att rösta samt om kravet att registrera sig i röstlängden för den som
flyttat eller varit borta i mer än tio år.52 Vi anser därutöver att frågor
om hur röstningsförfarandet för utlandsboende kan underlättas bör
ses över i en framtida vallagsutredning.

51
52

7 kap. 14 § vallagen (2005:837).
5 kap. 2 § vallagen (2005:837).
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6.1

Vårt uppdrag

Enligt utredningens direktiv ska vi undersöka hur demokratin påverkas av det minskade engagemanget inom de politiska partierna.
Utredningen ska analysera orsakerna till det sjunkande medlemsantalet i de politiska partierna och hur denna utveckling påverkar
både de politiska partiernas och de politiskt förtroendevaldas roll i
demokratin. Vi ska vidare bedöma behovet av åtgärder för att möta
de demokratiutmaningar som ett minskat intresse för partipolitiskt
engagemang kan leda till. Dessutom ska utredningen analysera hur
ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska partierna för att öka
det partipolitiska engagemanget och för att fler ska erbjudas respektive
vilja ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag, särskilt när det gäller
underrepresenterade grupper.

6.2

De politiska partiernas roll i demokratin

Uppkomsten av politiska partier är sammankopplat med parlamentarismen och den moderna demokratins genombrott. Vid demokratins genombrott i Europa hade de politiska partierna en avgörande
roll. Kraven på demokratiska reformer från mitten av 1800-talet
organiserades och kanaliserades i stor utsträckning av politiska partier.1 I stora drag har de moderna partierna tillkommit genom två
olika processer. För det första bildades partier genom att de invalda
representanterna i de fördemokratiska parlamenten organiserade
sig och sina anhängare. Organiseringen skedde som ett resultat av
att rösträtten utvidgades. Vidare bildades partier genom att olika
1

Erlingsson m.fl., 2005, s11.

151

De politiska partierna

SOU 2016:5

grupper i samhället slöt sig samman för att driva politiska frågor.
Dessa partier uppstod ofta i anslutning till olika former av sociala
och politiska rörelser. I Sverige är Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Miljöpartiet exempel på sådana partier. Dessa partier benämns
ofta som folkrörelsepartier.
I samband med rösträttsreformerna och införandet av det valdemokratiska systemet utvecklade samtliga partier snarlika partiorganisationer. Partierna byggde upp landsomfattande medlemsorganisationer och tog fram ideologiska program. I denna process
bildades en partipolitisk idealtyp som har gjort sig gällande fram
tills i dag.2 Partierna är enligt detta ideal representanter för dominerande samhällsintressen. Traditionellt sett har partierna kunnat
indelas på en höger-vänsterskala utefter deras uppfattning om fördelningsfrågor och om statens roll i ekonomin. I de flesta västerländska demokratier har denna typ av traditionella partier, bildade i
den tidiga demokratiseringsprocessen, länge haft övertaget på den
politiska scenen. Partisystemet blev en del av det demokratiska
systemet och i någon mån har dessa ursprungliga politiska aktörer
också skapat de spelregler som gällt för de partier som bildats på
senare tid. Under senare år har ett flertal nya partier uppstått ur
nya idéströmningar, t.ex. feminism, nationalism, antietablissemang
och nätfrihet. Dessa är ofta svårare att placera ut på en traditionell
höger-vänsterskala.
6.2.1

De politiska partiernas demokratiuppdrag

De politiska partierna har en central roll i det representativa demokratiska styrelseskicket. Eftersom folkstyret huvudsakligen sker
genom partierna har den svenska demokratin beskrivits som en partidemokrati. Partiernas demokratiuppdrag kan sammanfattas utifrån
några huvudsakliga funktioner.3 För det första ska partierna fungera
som kanaler för väljarintresset. De ska vara en länk mellan väljarna
och beslutsfattandet och som sådan kunna lyssna in och omhänder2

Duverger, 1954.
Beskrivningen av de vitala funktionerna grundar sig på bl.a. Bäck & Möller, 2002; Erlingsson
m.fl. 2005. Den förra Demokratiutredningen SOU 2000:1 sammanfattade de tre vitala funktionerna till att; formulera, väga samman och förmedla de åsikter och krav som finns i samhället.
3
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ta de olika åsikter och attityder som finns i samhället. Samtidigt är
det de politiska partiernas roll att väga samman de olika och ibland
motstridiga intressen, som uttrycks i samhället, till idémässigt
sammanhållna paket, som väljarna sedan kan ta ställning till i de
allmänna valen. Denna uppgift benämns ofta som artikuleringsfunktionen. Det handlar om att föra upp olika samhällsintressen till
den demokratiska spelplanen och att omvandla de krav och önskemål som uttrycks i samhället till konkreta politiska förslag. Vidare
ska partierna argumentera och försvara de intressen som partierna
företräder, men också legitimera och förankra den politik som
genomförs hos sina medlemmar och bland medborgarna i stort.
Partierna ska dock inte enbart vara en kanal för väljarintresset utan
bör också verka för att göra väljarna medvetna om vitala samhällsfrågor, mobilisera dem inför de allmänna valen och genom sina
egna förslag bryta normer och utveckla samhället. De har en uppgift att driva opinionsbildning och att vara en arena för politisk debatt.
Därutöver har de politiska partierna en rekryteringsuppgift. Partierna ska engagera, nominera och ställa upp kandidater till val. I
det svenska valsystemet är denna uppgift förbehållen de politiska
partierna, även om den fria nomineringsrätten och personvalet ger
en viss möjlighet för väljarna att få inflytande över de kandidater
som ställer upp till val och rangordningen av de kandidater som
partierna nominerar. Det är dock i huvudsak de politiska partierna
som ska rekrytera, skola och utbilda den politikerkår som ska arbeta i
demokratins tjänst och fatta beslut på väljarnas vägnar.
6.2.2

Debatten om partiernas hotade ställning

De politiska partiernas demokratiska vitalitet har länge varit ifrågasatt. Partierna anses befinna sig i en kris.4 Krisens främsta kännetecken är det medlemstapp som anses utarma partiernas roll i
demokratin, men den handlar också om att en ökad misstro mot de
etablerade politiska partierna och politiker i allmänhet breder ut
sig. Partierna anses ha förlorat kontakten med väljarna. De har utvecklats från att vara aktörer som arbetar mot makten till att bli en
del av maktapparaten. Samtidigt menar många att partierna har blivit
4

Pettersson, 1995; Bäck, Håkansson, Pierre, & Widfeldt, 1995.
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allt mer elitistiska. Makten har koncentrerats till partitopparna, och
möjligheten för medlemmarna att påverka ett partis politik har
minskat.5 Diskussionen om partiernas svårigheter att utföra de demokratiska uppdrag som nämns ovan har pågått sedan partiernas begynnelse. I någon mån har de politiska partierna alltid haft svårt att
leva upp till den idealtyp som gjorde sig gällande i den moderna
demokratins begynnelse.
I forskningen om de politiska partierna har flera olika orsaker
till att partierna förlorat i betydelse angetts. En del forskare menar
att orsakerna till partiernas problem går att finna i deras organisatoriska utveckling. Sociologen Robert Michels, som studerade det
tyska socialdemokratiska partiet i början av 1900-talet, menade att
de partipolitiska organisationerna har en naturlig tendens till oligarki.
Politiska makteliter skapas till följd av att partiernas verksamhet
växer och blir mer komplex. Det uppstår ett behov av arbetsfördelning och ledarskap. Den politiska eliten tenderar att verka utifrån
dess egna maktintressen och fjärmar sig därför från de andra partimedlemmarna.6 Denna process beskrevs också av den italienska statsvetaren, Angelo Panebianco, som på 1980-talet lanserade begreppet
det ”elektoralt-professionella” partiet. Han menade att partierna blivit
mer byråkratiserade och professionaliserade.7 Politiska tjänstemän tar
över partierna, vilket leder till att partierna distanserar sig från
samhället och de samhällsgrupper som de avser att representera.
Partiernas agerande styrs av maktkamper mellan olika partifunktionärer snarare än gräsrötternas intressen och åsikter.
En annan skola inom forskningen hävdar att partierna genom
ett långvarigt maktutövande blivit en del av statsapparaten i sig.
Statsvetarna Peter Mair och Richard Katz benämner utvecklingen
med begreppet ”kartellpartier”.8 Som ett resultat av medlemstappet
har partiernas inkomststruktur förändrats. Partistödet har uppkommit som en lösning till medlemtappet och de minskade inkomsterna från medlemsavgifter, men har också bidragit till att partierna har kunnat bygga upp professionella administrationer och
frigöra sig från sina medlemmar. Därmed har partierna utvecklat en
beroendeställning till staten snarare än medlemmarna. I partiernas
5

För en mer utförlig diskussion se underlagsrapporterna Hagevi & Loxbo, 2015; Kölln, 2015.
Michels, 1983.
7
Panebianco, 1988.
8
Hagevi och Loxbo utgår från denna teori i sin underlagsrapport.
6
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gemensamma strävan för att behålla ett maktinnehav blir de också
mer lika varandra. Politikerna har enligt Mair och Katz förenats i en
maktpolitisk kartell. Detta får som effekt att medborgarna upplever
politiken som distanserad.9
Flera forskare gör gällande att partiernas övergripande målsättning har förändrats från att i första hand vara representanter för en
särskild grupp eller intresse i samhället till att verka för röstmaximering och för att vinna regeringsmakten. Partierna har på den
vägen utvecklats till s.k. ”väljarpartier” eller ”catch-all partier”.10 I
sin strävan att vinna nya väljargrupper gör partierna avkall på sina
ideologiska ursprung och på frågor som ligger närmre partimedlemmarna. Statsvetaren John May exemplifierade detta genom
sin teori om hur partiledningarnas ambitioner tenderar att skilja sig
från medlemmarnas. Medan ledarnas mål är att maximera antalet
röster drivs aktivisterna på av att förverkliga partiets program och
ideologiska målsättning.11 I detta spänningsfält uppstår lätt konflikter. I sökandet efter en bredare väljarbas riskerar partiet att alienera
sina medlemmar och samtidigt urvattna sina ideologiska principer.
Detta medför att medlemmarna får svårare att identifiera sig med
partiet, samtidigt som den ideologiska samhörigheten som incitament för politiskt deltagande försvagas.12
Flera forskare har också framhållit att de politiska partierna inte
lyckats anpassa sig till de samhällsförändringar som ägt rum under
de senare åren. Exempelvis har socioekonomiska förändringar i
samhället lett till att identitetsröstandet har minskat. Klasstrukturerna har blivit otydligare och yrkes- och samhällsgrupper som
tidigare utgjorde tydligare väljargrupper, såsom arbetare och landsortsbefolkning, har diversifierats. Detta har medfört att de traditionella konfliktlinjerna i samhället har försvagats och därmed har underbyggnaden i de ursprungliga partierna vittrat bort.13
Därutöver menar många att samhället har avideologiserats och
blivit mer individualiserat. De stora samhällsförändringarna under
efterkrigstiden, såsom urbaniseringen, välstånds- och kunskaps9

Mair, 2013.
Begreppet ”catch all partier” lanserades av Krichheimer, 1966. Begreppet ”väljarpartier” lanserades av Gilljam och Möller, 1996.
11
Erlingsson m.fl., 2005.
12
Dahl, 2011.
13
Erlingsson m.fl., 2005, s. 159 f.
10
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utvecklingen och digitaliseringen, har inneburit genomgripande värderingsförändringar hos medborgarna. Enligt forskare såsom Ronald
Inglehart har individer i allmänhet blivit mindre auktoritetstroende
och mer individualistiska.14 Intresset för att verka för och underordna sig en politisk organisation har avtagit. Det politiska engagemanget tar allt oftare utgångspunkt i sakpolitiska frågor snarare än
i ideologiska ställningstaganden. Detta har påverkat de traditionella
partiernas möjligheter att bygga upp lojaliteter till specifika samhällsgrupper och kan även förklara framgångarna för såväl nya riksdagspartier som nya lokala partier.

6.3

Politiska partier i den svenska demokratin

Den rättsliga regleringen av de politiska partierna
De politiska partierna skiljer sig inte i rättslig mening från andra
ideella organisationer. Samtidigt bär de politiska partierna ett särskilt demokratiuppdrag och är i hög grad integrerade i det offentliga beslutsfattandet. Det innebär inte att det ställs några särskilda
associationsrättsliga krav för att ett parti ska få delta i de allmänna
valen. Enligt regeringsformen definieras ett politiskt parti endast
som en sammanslutning eller grupp väljare som uppträder i val under
en särskild beteckning (3 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen).
Däremot anges vissa valtekniska kriterier för de partier som väljer
att registrera sig i ett val. De partier som registerar sig inför ett val
får sin partibeteckning skyddad och får valsedlar tryckta av Valmyndigheten. Förutsättningen är att registeringen sker inom en
satt tidsbegränsning innan valet och att partierna föranmäler kandidater till valet.
Samtidigt tillämpar Sverige fri nomineringsrätt. Det innebär att
väljarna så sent som på valdagen kan bilda ett parti och ställa upp i
valet. Under senare år har den fria nomineringsrätten begränsats
något för att förhindra att personer kan bli invalda mot sin vilja,
och för att försäkra att partier kan tillsätta de mandat de erhåller i
valet.15 Principen om den fria nomineringsrätten är dock fortfarande central i det svenska valsystemet och förutom det som
14
15

Inglehart & Welzel, 2004.
SOU 2012:94.
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beskrivs ovan finns det inga organisatoriska formkrav på de partier
som anmäler sitt deltagande i val.
Partifinansieringen
Den enda delen av partiernas verksamhet som är reglerad i lag är
partifinansieringen. Partifinansieringen har en väsentlig betydelse
för de politiska partiernas möjligheter att verka inom det demokratiska systemet. Det är både en fråga om de politiska partiernas
ekonomiska förutsättningar, och om att olika partiers förmåga att
utöva inflytande på de politiska processerna är rättvis och jämlik.
Partifinansieringen utgörs dels av det statliga partistödet, vilket
regleras i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.
Stöd i form av partistöd och kanslistöd utgår till partier som är
representerade i riksdagen samt till partier utanför riksdagen om de
fått mer än 2,5 procent av rösterna i hela landet i något av de två
senaste ordinarie riksdagsvalen. Även kommuner och landsting har
i enlighet med 2 kap. 9 och 10 §§ kommunallagen (1991:900) rätt
att lämna ekonomiskt stöd till politiska partier som är representerade i kommun- och landstingsfullmäktige. Stödets övergripande
målsättning är att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin. Formerna och omfattningen för stödet
beslutas av fullmäktige, men får inte utformas så att det otillbörligen missgynnar något parti.16
Vid sidan av det offentliga partistödet finansieras partiernas
verksamhet även genom medlemsavgifter och bidrag från allmänheten och organisationer. Den 1 april 2014 trädde lagen (2014:105)
om insyn i finansieringen av partier i kraft. Lagen innebär att partier och enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen eller
Europaparlamentet årligen ska lämna intäktsredovisning till Kammarkollegiet. Ett parti behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna under redovisningsperioden, med undantag av
visst offentligt stöd, understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250 kronor för år 2015).
16

Utöver detta stöd kan partierna få stöd för medverkan i kyrkovalet och Europaparlamentsvalet liksom för valdeltagande insatser inför de allmänna valen. De politiska partiernas
ungdoms- och kvinnoförbund är också berättigade till ett särskilt stöd. Partierna erhåller
även stöd för internationellt utvecklingssamarbete, genom det partianknutna biståndet.
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6.4

Allmänhetens attityder till de politiska partierna

6.4.1

Ökat förtroende för de politiska partierna

Eftersom det är de politiska partierna som har uppgiften att
företräda väljarnas åsikter och intressen i det politiska beslutsfattandet är det allmänna förtroendet för de politiska partierna viktigt
för demokratin. Ett starkt partipolitiskt engagemang förutsätter
också en stabil tilltro till de politiska partierna. Attitydundersökningar visar dock att förtroendet för de politiska partierna i
Sverige är lågt. I SOM-institutets förtroendemätningar har de politiska partierna vid sidan av EU-institutionerna lägst förtroende av
samtliga institutioner som mäts. Däremot har förtroendet för de
politiska partierna gradvis stärkts i SOM-undersökningarna under
2000-talet.17 I valundersökningen, som genomförs av Göteborgs
universitet i samarbete med SCB, har förtroendet för politiska
partier och politiker i allmänhet studerats genom påståendefrågor
sedan 1968. Enligt undersökningen minskade förtroendet för de
politiska partierna kraftigt från början av 1970-talet till en bottennivå 1998. Sedan dess har förtroendet stärkts. Även förtroendet för
de svenska politikerna har ökat kraftigt sedan 1998. Förtroendet
för de politiska partierna och för politiker i allmänhet minskade
dock i valundersökningen vid 2014 års val. Minskningen kan troligen förklaras av det parlamentariska läget, men förtroendet är
fortfarande högre än i början på 2000-talet. Politikerförtroendet
skiljer sig i olika väljargrupper och är betydligt högre bland personer med ett stort intresse för och kunskap om politik än för de som
har lägre intresse och kunskap om politik. Även personer som
identifierar sig med ett parti har större förtroende för politiska
partier än de som inte gör det. I SOM-undersökningarna 1999 och
2013 ställdes specifika frågor för att fånga in attityder till hur
partierna fungerar. I undersökningarna framkommer att partierna
ansågs ha blivit bättre på att ta ansvar för svåra och långsiktiga
beslut samt att ge medlemmarna inflytande över partiets beslut. De
ansågs också vara mer lyhörda för att föra fram medborgarnas krav
och önskemål.

17

Holmberg & Weibull, 2013.
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Källa: Erlingsson, Persson, 2014. Från SOM-undersökningen år 1999 och 2013. Uppgifterna är framtagna på
uppdrag av Pettersson, 1999 och Erlingsson, 2013.

Det är svårt att avgöra vad som ligger bakom det ökade förtroendet
för de politiska partierna. Utvecklingen går dock parallellt med det
ökade valdeltagandet. Väljarna tycks ha upplevt att de senaste valen
har varit betydelsefulla, och att det har funnits politiska alternativ
som representerat deras intressen. Troligtvis måste det stärkta förtroendet också ses som ett tecken på att partierna i sig har förändrats mot att vara mer lyhörda för väljarnas intressen och åsikter.
Enligt statsvetarna Gissur Erlingsson och Mikael Persson kan utvecklingen möjligtvis också ses som ett tecken på att väljarna börjar
acceptera vad de uppfattar som ett mer professionaliserat partiväsen.18 Samtidigt ska det betonas att det fortfarande bara var knappt
var tredje respondent i SOM-undersökningen som ansåg att partierna fungerade bra eller ganska bra. Det var en betydligt större
andel som ansåg att partierna fungerade dåligt eller mycket dåligt.
6.4.2

Färre identifierar sig med ett politiskt parti

En faktor som är av betydelse för det partipolitiska engagemanget
är identifikationen med ett politiskt parti. Känslan av ideologisk
samhörighet är ett viktigt incitament för det politiska engagemanget, och om färre identifierar eller känner sig som starka anhängare till ett visst politiskt parti blir det svårare att rekrytera och
engagera politiker. Enligt valundersökningen har andelen personer
som identifierar sig med ett politiskt parti kraftigt minskat sedan
början av 1970-talet.19 När de första undersökningarna genomfördes i början av 1960-talet var mer än hälften av väljarna starka
18
19

Erlingsson & Persson, 2014.
SCB, 2011.

159

De politiska partierna

SOU 2016:5

anhängare till ett visst politiskt parti. I dag är det enbart 17 procent
av väljarna som uppger detta. Från valet 1982 har den del av väljarna
som säger sig vara anhängare till ett politiskt parti minskat från
60 procent till 28 procent. Den grupp som var trogen ett parti, och
som på detta sätt kan anses vara en potentiell företrädare för
partiet, har alltså minskat kraftigt.
Ett annat konkret uttryck för den minskade partiidentifikationen är tendensen att väljarna blir mer rörliga. Det är mer än var
tredje väljare som byter parti mellan valen. Det är dock enbart runt
var tionde väljare som byter block mellan valen. Trenden med
minskad partiidentifikation hör till viss mån samman med det minskade förtroendet för de politiska partierna, men sambandet är svagt.
Enligt valunderökningen minskade partidentifikationen särskilt efter
2006 års val.20 Det kan förklaras av att den tydliga blockpolitiken
gjorde att samhörigheten med enskilda partier minskade.
Allt fler väljare upplever enligt valundersökningen att partierna
är mer lika varandra. När partierna inte representerar särskilda
samhällsgrupper eller intressen blir anhängarskapet lösare. Det har
också medfört att klassröstandet har blivit mindre vanligt. Andra
förklaringar till den minskade partiidentifikationen är förändringar
av normer och värderingar i samhället. Samhället har blivit mer individualiserat och auktoritetstron har minskat. Även om det politiska
engagemanget inte har avtagit har det mera sällan en ideologisk
utgångspunkt. Enskilda sakfrågor har i stället blivit viktigare. De är
färre som ställer sig bakom politiska helhetslösningar. Partierna har
därför inte längre samma förmåga att bilda ideologiska gemenskaper i samhället.
Ett ytterligare tecken på att de traditionella partierna tappat anhängare på lokal nivå är uppkomsten och valframgången för lokala
partier. Efter valet 2014 finns lokala partier representerade i nästan
hälften av de svenska kommunerna och i fem av landstingen.21 Nationellt har också nya partier uppkommit, såsom Sverigedemokraterna
och Feministiskt initiativ, som fångat ett engagemang runt specifika frågor.

20
21

ibid.
Valmyndigheten, 2014.
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6.5

Medlemsutvecklingen i de politiska partierna

6.5.1

Medlemsminskningen har planat ut

Antalet medlemmar i de politiska partierna har minskat drastiskt
under de senaste 30 åren. Enligt partiernas egna medlemsregister
hade partierna ungefär 1,5 miljoner medlemmar i början av 1980talet. Det motvarade var femte svensk. År 2015 var ungefär 260 000
svenskar medlemmar i ett av de åtta riksdagspartierna, vilket innebär att mer än en miljon medlemmar försvunnit på 30 år. Den stora
minskningen av partimedlemmar skedde dock efter 1990 då kollektivanslutningen, som gav LO möjlighet att automatiskt ansluta medlemmar till det socialdemokratiska partiet, togs bort. Från 1991 tills
i dag har antalet medlemmar minskat med ytterligare cirka 390 000
personer. Uppgifterna är troligen inte exakta eftersom partierna
ofta räknar in personer som har lämnat partiet, men som ännu inte
har avregistrerats.

Källa: Uppgifterna bygger på vad partierna rapporterat till utredningen under februari–maj 2015.

Medlemstappet har varit störst i de traditionella partierna, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. Dessa
fyra partier tappade mer än hälften av sina medlemmar mellan åren
1991 och 2015. Antalet medlemmar har däremot växt under samma
tidsperiod i de nyare partierna Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Tillsammans med Feministiskt initiativ och Piratpartiet
har dessa fyra partier engagerat cirka 45 500 nya medlemmar sedan
1991.22 Totalt sett har riksdagspartierna fått något fler medlemmar
under de senaste tio åren, men ökningen kan enbart förklaras av att
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lockar nya
22

Piratpartiet hade enligt egen uppgift 8 384 medlemmar och Feministiskt initiativ 22 240 år 2014.
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medlemmar. Utvecklingen med att de traditionella partierna förlorar medlemmar medan nya partier med nya ideologiska ståndpunkter lockar nya medlemmar är en trend som också är märkbar i
flera andra europeiska länder.23
SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden visar hur stor
andel av befolkningen i sin helhet som är medlemmar och aktiva i
ett politiskt parti. Enligt denna, som redovisas i figur 6.1 här nedan,
har andelen i den vuxna befolkningen (16 år och äldre) som är
medlemmar i något politiskt parti minskat från 13 procent år 1989
till 5 procent år 2013. Andelen partimedlemmar har emellertid varit
stabil sedan 2006, vilket tyder på att medlemsutvecklingen håller på
att plana ut.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden.

Andelen som uppger att de är partiaktiva, som till exempel har ett
förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter inom
partiet, har också minskat. Aktivitetsnivån minskade från 3 procent
år 1989 till 1,5 procent år 2005 och har därefter varit konstant. Det
innebär att runt 100 000 svenskar är aktiva i ett parti. Totalt har
23

Kölln, 2015.
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andelen partiaktiva minskat med omkring två tredjedelar, vilket är
en lika stor relativ minskning som för den totala andelen partimedlemmar. Det är ungefär en femtedel av partimedlemmarna som
är aktiva och det motsvarar den andel som var aktiva under 1980talet.24 Samtidigt visar statistiken att partiernas aktiviteter drar till
sig färre individer. Enligt SCB:s undersökning var det runt
fyra procent som år 2013 uppgav att de varit på ett partipolitiskt
möte mot åtta procent år 1989. Den sjunkande aktivitetsnivån
uppmärksammades av den förra Demokratiutredningen. Enligt denna
hade antalet mötesdeltagare på partiernas möten minskat med
ungefär en tredjedel under 1990-talet.25
I utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna, som redovisas i tabellen nedan, uppger emellertid mer än hälften av respondenterna att medlemsaktiviteten ökat under senare år. Enbart 20 procent uppgav att den hade minskat. Undersökningen överskattar
troligen utvecklingen eftersom enkäten genomfördes precis efter
”supervalåret” 2014, och att den besvarats av något fler nya partier
med en positiv medlemsutveckling (Sverigedemokraterna och Miljöpartiet) än av traditionella partier. Resultaten redovisas därför i två
kolumner. Flera lokala partiorganisationer uppger i undersökningen
att mycket av medlemsaktiviteten numera sker över internet. Medlemmarna har inte längre behov av att fysiskt närvara på mötena.
Enligt enkäten finns det inget som tyder på att den generella medlemsaktiviteten minskar.

24
25

Hagevi & Loxbo, 2015.
SOU 1999:130.
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Källa: Utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna december 2014–februari 2015.

6.5.2

Partimedlemmarnas sociala representativitet

En central fråga när det kommer till medlemstappet är om detta
påverkat medlemmarnas sociala representativitet, dvs. om den kvarvarande medlemsbasen avspeglar befolkningssammanssättningen i
samhället i stort. Om vissa väljargrupper är underrepresenterade
bland medlemmarna kan partiernas arbete med att fånga upp olika
åsikter och intressen, samt att kanalisera dessa väljarintressen, försvåras. Medlemssammansättningen inom partierna påverkar också
partiernas möjligheter att nominera kandidater från väljargrupper
som i övrigt är underrepresenterade i politiken, t.ex. kvinnor, unga
och utrikes födda, vilket har betydelse för demokratins legitimet i
sin helhet (för en mer utförlig diskussion se kapitel 7 om social
representativitet). Partierna företräder i regel vissa väljargrupper,
och enskilda partier behöver därför inte i sig avspegla befolkningen
i sin helhet. Det är dock ett problem om gruppen partiaktiva medborgare totalt sett är en socialt homogen kategori. I de underlagsrapporter som tagits fram av statsvetarna Magnus Hagevi och Karl
Loxbo samt av Ann-Kristin Kölln har frågan om medlemssammansättningen berörts. Båda rapporterna visar att representativiteten
förändrats under de senaste 30 åren. Figuren här nedan, som har
tagits fram av Hagevi och Loxbo, visar representativiteten för fyra
väljargrupper.26 Forskarna analyserar den sociala representationen
genom att olika sociala egenskaper hos partiernas medlemmar
jämförs med motsvarande egenskaper hos partiernas övriga sympatisörer i befolkningen. Värdet noll på indexet visar att det inte råder
26

Hagevi & Loxbo, 2015.
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någon skillnad mellan medlemmar och sympatisörer och ju närmre
noll, desto bättre är partiernas sociala representativitet.

Kvinna
Medelålder
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Landsbygdsbo

Index för social representativitet
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Källa: Hagevi & Loxbo, 2015. Data är från SOM-institutet, 2013, Göteborgs universitet. Vid varje mättillfälle
beaktas endast partier som samlar minst 30 svarande medlemmar i urvalet. För kvinnor och invandrare
baseras indexet på procentandel av respektive egenskap, medan medelålder baseras på medelvärde.

Vad som framgår av figuren är att den sociala representativiteten
försämrades under 1990-talet, men att den därefter har förbättrats.
Däremot är kvinnor och utrikes födda, som här benämns som invandrare, fortfarande underrepresenterade. I någon mån är partierna
t.o.m. mindre jämställda och engagerar något färre kvinnor än män
i dag än vad de gjorde 1986.
Äldre är tydligt överrepresenterade i de politiska partierna och
personer över 65 år utgör i dag över hälften av alla partimedlemmar
jämfört med enbart runt 30 procent år 1986. Eftersom andelen äldre i
befolkningen har ökat är dock inte överrepresentationen av äldre
större än tidigare.27 Unga under 25 år är inte mer underrepresenterade
27

Kölln, 2015.
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än andra åldersgrupper under 65 år och det finns inget som tyder på
att unga är mindre intresserade av ett partipolitiskt engagemang i dag
än för 15 år sedan. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Ung idag är något fler unga män och pojkar än
unga kvinnor och flickor partimedlemmar.28 Det är också, enligt
rapporten, en relativt sett större andel unga utrikes födda än unga
inrikes födda som är medlemmar i ett parti.
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Källa: Hagevi & Loxbo, 2015. Data är från SOM-institutet, 2013, Göteborgs universitet. Vid varje mättillfälle
beaktas endast partier som samlar minst 30 svarande medlemmar i urvalet. För högskoleutbildade, arbetare
och anställda i offentlig sektor baseras indexet på procentandel av respektive egenskap.

Sett till socioekonomiska faktorer har däremot den sociala representativiteten försämrats avsevärt, vilket figur 6.3 här ovan visar. Andelen högskoleutbildade, arbetare och anställda i offentlig sektor i
de politiska partierna avspeglade 1986 i stora drag motsvarande
andel i befolkningen. I takt med att partierna har tappat medlemmar har underrepresentationen av arbetare tilltagit medan gruppen
högskoleutbildade blivit allt mer kraftigt överrepresenterade. Efter28

MUCF, 2013.

166

SOU 2016:5

De politiska partierna

som andelen högskoleutbildande totalt sett har ökat i befolkningen
innebär utvecklingen att partimedlemmarna i dag är mer utbildade
och eventuellt mer insatta i politiska frågor än tidigare. Samtidigt
visar detta att det framför allt är personer från resurssvaga grupper
som lämnat partierna. Detta är också grupper där förtroendet för
partierna och demokratin i stort är svagare. Den här utvecklingen
kan försvåra för partierna när det kommer till att fånga upp åsikter
och intressen inom stora väljargrupper. Därmed kan åsiktsrepresentativiteten påverkas, dvs. hur väl partimedlemmarnas åsikter överensstämmer med väljarnas.
6.5.3

Åsiktsrepresentativiteten mellan partimedlemmar,
partiledning och väljare

Hagevi och Loxbo diskuterar i sin underlagsrapport hur den förändrade sociala representativiteten påverkar åsiktsrepresentativiteten. De har med hjälp av resultaten i SOM-undersökningarna
jämfört partimedlemmars och sympatisörers subjektiva placering
på vänster-högerskalan samt svaren på några politiska sakfrågor
som är centrala för den ekonomiska vänster-högerdimensionen.
Resultaten som redovisas i figur 6.4 här nedan visar att åsiktsrepresentativiteten har ökat något över tid. Hagevi och Loxbo har
också tittat på värdebaserade frågor, såsom flykting- och biståndspolitiken, där partimedlemmarna också skiljer sig från partiernas
sympatisörer. Slutsatsen som kan dras är att den förändring som
gäller andelen högskoleutbildade och andra yrkesorienterade egenskaper bland medlemmarna har medfört att partimedlemmarnas
politiska åsikter i mindre utsträckning stämmer överens med
väljarna överlag. Enligt den analys som Hagevi och Loxbo gör är
partimedlemmarna mer ideologiskt orienterade och politiskt intresserade än väljarna överlag. De som väljer att gå in i politiken
utgör, som forskarna uttrycker det, i stor utsträckning en engagerad
politiskt elit och är mindre som medborgarna i allmänhet.29

29

Hagevi & Loxbo, 2015.
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Källa: Hagevi & Loxbo, 2015. Data är från SOM-institutet, 2013, Göteborgs universitet. Vid varje mättillfälle
beaktas endast partier som samlar minst 30 svarande medlemmar i urvalet. Utifrån svaren bland partiernas
medlemmar och sympatisörer beräknas medelvärdet för respektive åsikt utifrån samma principer som det
tidigare använda indexet för social representation. Ju närmare 0, desto bättre är åsiktsrepresentationen.

Detta förhållande ställer partierna inför problem när det kommer
till interndemokratin. I det fall medlemmarna ges stort inflytande
över beslutsfattandet i partierna finns det en risk att de tvingar partierna att föra en politik som inte står i samklang med väljarnas
åsikter. Om partierna i stället försöker närma sig väljarna kan de
däremot hamna i intressekonflikt med sina medlemmar. Statsvetaren Sören Holmberg har över tid undersökt hur väl riksdagsledamöternas åsikter stämmer överens med de åsikter kring olika
politiska sakfrågor som väljare har uttryckt i opinionsundersökningar.30 Enlig Holmberg är åsiktsrepresentativiteten låg och har
försämrats något över tid. Störst är åsiktskillnaderna när det kommer till sakfrågor såsom sextimmarsarbetsdag och flyktingmottagning medan ledamöterna är mer i samklang med väljarna i frågor
om skatter, kärnkraften och försvaret.

30

Oscarsson & Holmberg, 2013, s. 96 f.
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Medlemsinflytande och interndemokrati

Medlemmarnas möjligheter till inflytande över och deltagande i beslutsprocesserna i de politiska partierna är ett centralt incitament
för ett partiengagemang. En känsla av att kunna påverka det egna
partiet är avgörande för om medlemskapet upplevs som meningsfullt. Partierna utgör dessutom i sig den centrala arenan för det
politiska deltagandet mellan valen, och kan ses som demokratiskolor genom vilka enskilda individer kan få erfarenhet av demokratins processer. Utan en fungerande interndemokrati kan inte
partierna tillfredsställa dessa aspekter av demokratin. Forskning
visar att interndemokratin skiljer sig mellan partierna beroende på
deras ursprung, tradition och partikultur.31 Folkrörelsepartierna har en
större öppenhet för medlemmarnas direkta deltagande i beslutsfattandet än väljarorienterade partier.
Detta återspeglar sig också i partiernas stadgar, vilket framgår av
tabell 6.4 nedan. Skillnaden när det kommer till interndemokratin
mellan väljarorienterade och folkrörelsebetonade partier har lyfts
inom forskningen. Enligt statsvetarna Martin Karlsson och Erik
Lundberg har medlemstappet påverkat de folkrörelseorienterade
partierna i större utsträckning än de väljarorienterade partierna.32
Folkrörelsepartiernas legitimitet utgår från att de engagerar ett stort
antal medlemmar. Statsvetaren Svend Dahl visar i sin avhandling att
de väljarorienterade partierna i synnerhet har blivit mindre intresserade av medlemmarnas åsikter. Han citerar Moderaternas förra
partisekreterare, Per Schlingmann, som menar att partiets ”…
uppgift inte är att företräda medlemmarna eller deras intressen.”33
Han menar att det har skett ett perspektivskifte från att partiet
förhåller sig till sina medlemmar, till att i stället förhålla sig till hur
samhället ser ut.

31

Barrling, Hermansson, 2004.
Karlsson & Lundgren, 2011.
33
Dahl, 2011.
32
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Källa: Hagevi & Loxbo, 2015. Informationen är hämtad från respektive partis stadgar för 2015. Tabellen
är inspirerad av Bolin, 2015, s 113.

Det är dock oklart om medlemsinflytandet i folkrörelsepartierna
faktiskt är större än i de väljarorienterade partierna. Även i de
väljarorienterade partierna, där medlemmarna inte har samma formella möjligheter till medinflytande, försöker partiledningen att
anpassa sina förslag till den opinion som uttrycks av ombuden.34
När det kommer till tillsättningen av nya partiledare har statsvetaren Jenny Madestam visat att det inte är någon större skillnad när
det kommer till medlemsinflytandet mellan t.ex. Socialdemokraterna
och Moderaterna.35 Eftersom partierna skiljer sig åt samtidigt som
det finns skillnader i möjligheterna att påverka på central och lokal
nivå är det svårt att göra samlad analys av partiernas interndemokrati. Interndemokratin påverkas också av partiledaren och dennes
ledarideal.
Interndemokratin har inte försvagats
Tidigare forskning har framställt det som att partidemokratin har
försvagats över tid. I en rapport till den förra Demokratiutredningen skriver Gullan Gidlund och Tommy Möller att partiernas
34
35

Hagevi & Loxbo, 2015.
Madestam, 2014.
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kanalfunktion hamnat i kris och att den lokala organisationen inte
längre kan ses som en vital demokratisk mötesplats.36 Den negativa
medlemsutvecklingen och professionaliseringen av politiken kan ha
bidragit till denna utveckling. Forskningen visar också att makten i
lokalpolitiken har förskjutits från fritidspolitiker till de heltidsarvoderade politikerna, vilket vi redogör för i kapitel 9 om den
lokala politikens organisering. Det är tänkbart att denna utveckling
också tagit sig uttryck i en maktförskjutning i de politiska partierna.
Flera forskare, däribland statsvetaren Jan Teorell, menar dock
att bilden av en försvagad interdemokrati bygger på en idealiserad
bild av hur partierna tidigare fungerade. Det är mycket som tyder
på att partierna på 1950 och 1960-talen var betydligt mer hierarkiska
och toppstyrda än vad de är i dag.37 Diskussionen om intern demokrati inom partierna kom först igång i slutet av 1960-talet. Hagevi
och Loxbo menar också i sin underlagsrapport att det finns flera
tecken som visar på att interndemokratin stärkts över tid. Detta är
ett resultat av olika samhällsförändringar, t.ex. den ökade utbildningsnivån, den tilltagande individualiseringen och en minskad auktoritetstro. Dessa förändringar har lett till att de som i dag är medlemmar i ett parti sannolikt är mer kritiskt granskande och kräver
mer att säga till om än tidigare.
Dessutom har relationen mellan partier och media förändrats.
Det som förr var mer av partiinterna affärer tilldrar sig ett allt
större medialt intresse, samtidigt som rapporteringen från partikongresser, partistämmor, riksting och landsmöten i dag får betydligt större utrymme i media än de fick tidigare. Det innebär, enligt
Hagevi och Loxbo, att det har blivit svårare för partiledningen att
ostört manipulera och utöva makt över ombuden och medlemmarna.38 I enkätundersökningar där partimedlemmar och ickepartimedlemmar får ge sin bild av medlemsinflytande framkommer
också en bild av att interndemokratin förbättrats. I tabellen här
nedan, som visar resultaten av SOM-undersökningar från åren 1999
och 2013, redovisas allmänhetens och partimedlemmars uppfattning om partiernas möjligheter att ge medlemmarna inflytande
36

SOU 1999:130.
Teorell, 1998.
38
Hagevi & Loxbo, 2015.
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över partiernas politik. Undersökningen har förvisso besvarats av
ett begränsat antal partimedlemmar, men visar att medlemsinflytandet inte har försämrats.

Källa: Hagevi & Loxbo, 2015. Data från SOM-institutet, Göteborgs universitet. Primärforskare för SOMinstitutets data från 2013 är Gissur Ò Erlingsson (Erlingsson m.fl. 2015; Erlingsson & Persson 2014) och för
1999 Olof Petersson (Petersson m.fl. 2000). Frågan lyder ”Det finns olika uppfattningar om de politiska
partierna. Hur tycker du partierna fungerar när det gäller:” varpå bland annat ”Att ge medlemmar inflytande
över partiets politik” nämndes. Det var möjligt att svara ”mycket bra”, ”ganska bra” (sammanslaget till bra i
tabellen), ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” (sammanslaget till dåligt i tabellen) samt ”vet ej”.

Resultaten i denna undersökning kan också jämföras med kommunoch landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) som gjorts av
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Enligt denna är
det fler kommunpolitiker som upplever att de lokala partiorganisa-
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tionerna har inflytande i politiken i dag än för tio år sedan.39
Förändringen är marginell, men visar åtminstone att inflytandet
inte har försvagats. Trots att partimedlemmars upplevda inflytande
tycks ha stärkts under 2000-talet är det mycket som tyder på att
interndemokratin i partierna är långt ifrån tillfredställande. Enligt
undersökningen som redovisas i tabellen ovan är det fortfarande
nära 40 procent av partimedlemmarna som upplever den som dålig.
Den allmänna uppfattningen av partierna är också att de är toppstyrda. Bland personer som inte är medlemmar är det mindre än var
femte som tror att partimedlemmarna har goda möjligheter till
inflytande över partiernas politik. Enligt SCB:s enkätstudie av förtroendevalda som hoppat av under mandatperioden var det också
runt 40 procent som upplevde att de inte fått genomslag för sina
argument i partiet.40

Källa: Kölln, 2015.

I en enkät som under 2015 genomfördes av Göteborgs universitet i
samarbete med utredningen och som redovisas i tabell 6.6 har
frågor ställts till partimedlemmar om hur mycket inflytande de har
och hur mycket de borde ha. De flesta uppger att medlemmarna har
lite inflytande och upplever att de borde ha mer. De flesta tycker
också att det vore bra eller mycket bra om alla medlemmar får rösta
39

Undersökningen presenteras i Hagevi & Loxbo, 2015, och är genomförd år 1999 av
Magnus Hagevi och år 2007 av David Karlsson. Undersökningen visar att det finns skillnader
mellan olika partier, men sammantaget är det tre procentenheter fler politiker som upplever
att de lokala partiorganisationerna har inflytande 2008 än 1999.
40
SCB, 2015a.
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i valet av partiledare och att medlemmarna spelar en roll i framtagandet av de nationella valplattformarna.41
Det finns flera orsaker till att medlemmarnas inflytande är
begränsat. I utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna
bad vi företrädarna att värdera ett antal påståenden om varför medlemmarnas möjligheter att delta i partiets interna beslutsprocesser är
begränsade. Det skäl som rankades högst var att medlemmarna
saknade tid att sätta sig in i och ägna sig åt besluten. Kraven på
effektiva och snabba beslutsprocesser sågs också som en begränsning. Annan forskning visar att partiernas organisatoriska utveckling bidragit till att medlemmarna fått mindre att säga till om.
Partierna har byggt upp en allt större professionell apparat. Idéutveckling sker, enligt en studie av de s.k. policyprofessionella som
genomfört, och sammanfattats i en rapport till utredningen, av
socialantropologen Christina Garsten, statsvetaren Bo Rothstein
och sociologen Stefan Svallfors, i stor utsträckning av anställd
personal.42 De policyprofessionella agerar inom partierna, på PRbyråer eller tankesmedjor kopplade till partierna (se kapitel 10 om
deltagande och inflytande på nationell nivå). Professionaliseringen
av partierna, vilket vi ytterligare redogör för i avsnittet här nedan,
har enligt studien fört med sig att medlemmarna fått mindre
inflytande över idéutvecklingen i partierna.

6.6

Partiernas reaktioner på medlemstappet

Det minskade antalet medlemmar betyder att partierna har tvingats
förändra hur de kommunicerar med väljarna och hur de organiserar
verksamheter såsom idéutveckling, valkampanjer och opinionsbildning. Som vi visade i avsnittet om interndemokratin har medlemsminskningen påverkat partierna på olika sätt beroende på deras
tradition. Medlemsminskningen har varit svårare att bemöta för de
traditionella folkrörelsepartierna. Att ha ett stort antal medlemmar
visar att dessa partier företräder breda samhällsgrupper. De väljarorienterade partierna är inte på samma sätt i behov av ett stort antal
medlemmar för sin legitimitet. De kan vinna legitimitet genom de
41
42

Kölln, 2015.
Garsten m.fl., 2015, s. 208 ff.
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idéer de presenterar eller genom att tillgodose väljarnas krav.43
Medlemmarnas roll har begränsats till insatser i valrörelsen, och
partimedlemskapet är framför allt relevant när det gäller att åta sig
ett förtroendeuppdrag.44
I de intervjuer utredningen har genomfört med företrädare för
partierna uppger samtliga riksdagspartier att medlemsutvecklingen
är en mycket betydelsefull fråga för partierna. När frågor ställdes
om huruvida partiets politik utformas efter medlemmarnas eller
väljarnas intresse och åsikter svarade partiföreträdarna på nationell
nivå att medlemmarnas åsikter och intressen väger tyngre. Samtliga
partier uppger också att de från centralt håll genomför aktiviteter
för att rekrytera nya medlemmar. I undersökningen av de lokala
partiorganisationerna och i utredningens intervjuer med partiföreträdare ges flera exempel på åtgärder som partierna genomför för
att rekrytera nya medlemmar. Ett flertal lokalorganisationer genomför
utåtriktade kampanjer för att värva medlemmar, såsom dörrknackning, rundringning, annonser i lokalpressen, café- och torgmöten
och medverkan vid festivaler. Några partier har haft interna värvningstävlingar och i ett parti har en kampanj gått ut på att varje
medlem ska värva ytterligare en. Flera förträdare uppger att sociala
medier är viktiga för att värva medlemmar och ett parti har
kontaktat personer som gjort inlägg och kommentarer som de anser
motsvarar deras ideologi. Några partier har headhuntat personer
som de anser ska gå med i partiet. Ett parti har tagit fram partiinformation på andra språk för att nå ut till nyanlända. Flera företrädare uppger att de arbetar med mentorer för att skola in personer som just gått med.
På utredningens begäran har SCB ställt en fråga i sin enkät till
folkvalda i kommunfullmäktige om de upplevde att det egna partiet
arbetade aktivt för att rekrytera nya medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom unga och utrikes födda. Enligt denna
uppgav var fjärde förtroendevald att deras parti gör detta i hög grad
medan 59 procent upplevde att de gör det i viss grad. Omkring
tio procent upplever att deras parti inte arbetar alls på att förbättra
representativiteten i deras medlemskår.45 Nära hälften av de till43

Dahl, 2011.
Karlsson & Lundberg, 2011.
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frågade lokalorganisationerna i vår enkät uppgav också att de arbetar
aktivt för att hålla kvar de medlemmar de redan har. Sociala verksamheter, trivselkvällar, fredagsluncher och föreläsningar är exempel på verksamheter som anses vara viktiga för att undvika att
medlemmar lämnar. Flera företrädare nämner just frågan att hålla
kvar medlemmarna och medlemsvården som en utmaning. Medlemmar som inte får en uppgift eller som känner att de inte får utlopp
för sitt engagemang har en tendens att lämna partiet.
Det råder ingen tvekan om att partierna anser att medlemmarna
är viktiga. Däremot anser partierna att medlemmarna har olika
roller att fylla. De två funktioner som de lokala organisationerna
ansåg vara viktigast, vilket framgår av tabellen här nedan, är kommunikationen med väljarna och insatser vid valrörelserna. Även i
idéutveckling och vid tillsättningen av förtroenevalda anses medlemmarna vara viktiga, medan de är av mindre betydelse för omvärldsbevakningen och det praktiska arbetet i partierna.

Källa: Utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna december 2014–februari 2015.
Skattningen har skett på en fyragradig skala (1= ingen betydelse, 2= liten betydelse, 3= stor
betydelse, 4= mycket stor betydelse). Staplarna visar medelvärden för respektive funktion.

I enkäten till de lokala partiorganisationerna ställdes dessutom en
fråga om hur de lokala företrädarna bedömde att medlemsutvecklingen påverkat partiets olika verksamheter. Resultatet visar att ingen
verksamhet har försämrats som ett resultat av medlemsutvecklingen,
förutom det praktiska arbetet inom partierna. Samtidigt skiljer sig
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medlemsutvecklingen mellan olika partier och mellan olika platser i
landet. Flera lokalorganisationer uppger att det sjunkande medlemsantalet har lett till att många uppgifter läggs på några få aktiva.
Flera företrädare menar att det blivit svårare att hitta lämpliga
kandidater, särskilt kandidater från underrepresenterade grupper
såsom unga och utrikes födda. Slutligen är det flera som menar att
medlemsutvecklingen påverkar engagemanget bland de som redan
är aktiva. Nya medlemmar kan motivera de som redan är partiaktiva och stimulera den lokala organisationen.
Totalt sett verkar det inte som om medlemsminskningen inneburit att kontaktytan mellan partierna och väljarna minskat. I dag
sker kommunikationen med väljarna till stor del genom massmedia
och sociala medier. Möjligheten att skicka email till politiker liksom politikernas närvaro på sociala medier leder till att kontaktytan
i någon mån kan anses större i dag än tidigare. Enligt vår enkät är
det runt hälften av partierna som anger att internet och sociala
medier används ofta eller mycket ofta av partimedlemmarna för
interna diskussioner om aktuella politiska frågor. En lika stor andel
uppger att de använder internet ofta eller mycket ofta för att kommunicera med väljarna. Det är dock enbart runt var tionde partiorganisation som uppger att de använder internet när det kommer
till interna omröstningar.
6.6.1

Medlemsrekrytering och uppdragsvillighet

Trots att antalet partimedlemmar har minskat är nivån på det generella politiska intresset i samhället oförändrat. Attitydundersökningar visar att intresset i samhället för att åta sig förtroendeuppdrag är begränsat. I SOM-institutets undersökning uppgav
fem procent av respondenterna 2011 att de kunde tänka sig att ta
ett politiskt uppdrag för det parti de sympatiserar med.46 Ytterligare 15 procent uppgav att de kanske skulle kunna ta ett uppdrag.
Inställningen till att åta sig ett politiskt uppdrag verkar inte
förändrats över tid utan har varit konstant sedan 1980-talet. I en
undersökning för Region Skåne från 2014 svarade runt var fjärde

46

Bergström & Ohlsson, 2011.
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person att de absolut eller kanske skulle kunna åta sig ett politiskt
uppdrag i kommunen för det parti som de sympatiserade med.47
Det är svårt att avgöra huruvida de personer som säger sig vara
villiga att åta sig ett politiskt uppdrag verkligen skulle göra det om
de blev tillfrågade, men undersökningarna ger en indikation på att
det finns en grupp individer som skulle vara redo att engagera sig.
Dessutom är det betydligt fler unga vuxna än äldre som uppger att
de kan tänka sig att åta sig ett förtroendeuppdrag. Enligt den
undersökning som genomfördes i Skåne var det cirka 30 procent av
respondenterna under 44 år som skulle kunna tänka sig att ta ett
uppdrag, mot enbart åtta procent av de som var äldre än 65 år.
Uppdragsvilligheten var även högre bland män än kvinnor.
Även om partierna själva anger att de aktivt arbetar på att
rekrytera nya medlemmar har de flesta som gått in ett parti gjort
det på eget initiativ eller för att de ingår i ett socialt sammanhang
med andra partiaktiva. Enligt SCB:s studie av folkvalda på kommunalnivå var det enbart var femte politiker som gått med i ett parti
efter att blivit tillfrågade av partiet direkt.48 Något fler än hälften
hade gått med i partiet på eget initiativ medan 20 procent hade
blivit tillfrågade av en familjemedlem, vän eller bekant. Det kan
vara så att de flesta individer upplever att initiativet att gå med i
partiet var deras eget även om ett parti faktiskt har varit i kontakt
och påverkat dem på något sätt innan. Resultatet kan dock tolkas
som att det finns utrymme för partierna att locka fler medlemmar
genom uppsökande verksamhet.
Samtidigt visar resultaten från vår enkät till de lokala partiorganisationerna, vilken vi visar i figur 6.6 här nedan, att de som rekryteras till partierna, och troligen även en stor del av de som uppger
att de gått med på eget initiativ, är personer som någon av de
partiaktiva personligen har kontakt med. Sammantaget är sociala
nätverk och kontakter särskilt betydelsefulla för vem som blir partimedlem. I SCB:s enkät till de förtroendevalda i kommunfullmäktige framkommer att 40 procent av de förtroendevalda har en förälder som också varit förtroendevald. De sociala nätverkens betydelse för partiengagemang har även visats i andra studier. Statsvetaren
Mikael Persson har studerat varför personer med högre utbildning
47
48
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är överrepresenterade i de politiska partierna. Enligt hans studie är
inte utbildning i sig en faktor, utan snarare de sociala nätverk som
högutbildade skaffar sig under sin studietid.49 I en studie om bekantskapens betydelse för demokratin av statsvetaren Henrik Oscarsson
framkommer att ungefär 3 respektive 16 procent av svenskarna
uppger sig vara bekanta på nära håll med en riksdagsledamot eller
en kommunpolitiker. Sannolikheten att vara bekant med en riksdagsledamot är fyra gånger högre bland akademikerfamiljer än bland
arbetarfamiljer och dubbelt så hög bland personer med hög än med
låg inkomst.50

Källa: Utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna december 2014–februari 2015.
Respondenterna har tagit ställning till frågan; ”I vilken utsträckning lyckas parti et rekrytera nya
medlemmar i samband med följande typer av aktiviteter/kontakter”; 1= aldrig, 2= sällan, 3= ibland,
4= ofta, 5= mycket ofta. Staplarna visar medelvärden för respektive aktivitet/kontakt.

Nätverkens betydelse leder till en exkludering av personer hemmahörande inom vissa sociala kategorier, t.ex. personer som bor i
socioekonomiskt svaga områden. Statsvetaren Per Strömblad visar i
sin studie Politik på stadens skuggsida att personer som bor i socioekonomiskt svaga områden har betydligt mindre chans att bli rekryterade och partiaktiva än personer som bor i socioekonomiskt
starka områden. Dessa individer har en lägre politisk delaktighet än
övriga, oberoende av faktorer såsom utbildning eller ekonomiska
49
50
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resurser.51 Detta beror, enligt Strömblad, på att de bor i områden
som är mindre ”politikertäta” och att de därmed har mindre chans
att komma i kontakt med politiker och rekryterande nätverk.
Rekrytering av kandidater för förtroendeuppdrag
I tidigare undersökningar har det framkommit att partierna har
svårigheter att rekrytera kandidater till förtroendeuppdrag. Dessa
svårigheter har tilltagit i de undersökningar som gjordes på 1970
och 1980-talet.52 Enligt en undersökning som gjordes inför Demokratiutredningen år 1998 var det nära 30 procent av de lokala partiorganisationerna som hade svårigheter att fylla partilistorna. I vår
enkät till de lokala partiorganisationerna var det däremot 22 procent som uppgav att de hade svårt att hitta personer som var villiga
att ställa upp som kandidater i kommunalvalet 2014.53 I en undersökning genomförd av Sveriges television inför valet 2014 uppgav
också var fjärde lokal partiorganisation sådana problem.54

Källa: Utredningens enkät till de lokala partiorganisationerna december 2014–februari 2015.

Rekryteringsproblemen varierar mellan olika partiorganisationer
lokalt, och även om medlemsminskningen inte totalt sett inneburit
att partierna står inför ett problem när det kommer till att tillsätta
kandidater så kan det finnas problem lokalt. I sammanhanget ska
tilläggas att mer än 6 000 förtroendeuppdrag försvunnit de senaste
51
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Vår enkät hade ett bortfall på cirka 40 procent, vilket är större än de tidigare enkäterna.
Dessutom valde Centerpartiet att inte delta.
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25 åren, varpå det totalt sett är färre förtroendevalda som ska utses.
Samtidigt utnyttjar partierna sina medlemmar alltmer vid tillsättningen av förtroendeuppdrag. Av samtliga partimedlemmar är det
runt 40 procent som är eller har varit förtroendevald mot 24 procent 1987.55 Det är ungefär 100 000 personer som är aktiva i ett
parti. Vid valet 2014 nominerades sammanlagt 51 000 politiker och
sammanlagt valdes cirka 40 000 personer till något förtroendeuppdrag. Partimedlemskapet har därmed blivit tydligare förknippat med
att vara förtroendevald.
Partiernas agerande är avgörande för vem som kandiderar
När det kommer till att sätta samman listor inför valen är partiernas agerande avgörande för vem som ska kandidera. Partierna är
grindvakter, som Jessika Wide uttrycker det i sin rapport till utredningen.56 I huvudsak är det valberedningarna som har inflytande
över hur listorna sätts samman, men eftersom de flesta partierna
tillämpar provval kan medlemmarna påverka processen. De flesta
som blir folkvalda tenderar dock inte att själva agera aktivt för att
kandidera. SCB:s studie av de folkvalda visar att det enbart var
19 procent av de folkvalda som själva hade bett om att bli uppsatta
på valsedeln, medan nära 80 procent hade blivit tillfrågade.57
Ett liknade resultat framkommer i den studie som Erlingsson
och Öhrvall gjort av de partiaktiva inför 2014 års val. Enligt dem
tycks kandidaterna inte vara särskilt entusiastiska för uppdraget,
och de flesta kandiderar på någon annans uppmaning. Inför 2014
års val var det enbart 38 procent av de som kandiderade som gärna
ville bli invalda, medan var fjärde kandidat helst inte ville bli uppsatt på listan.58 Av de som blev invalda var det dessutom fem procent som helst inte ville och en procent som absolut inte ville. I en
tidigare artikel beskriver därför Erlingsson, Öhrvall och Persson
partiaktivisten som en motvilligt engagerad altruist.59 Det faktum
att flera motvilliga kandidater väljs in kan vara en förklaring till
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varför flera valda också hoppar av sitt uppdrag direkt efter mandatperiodens början.
Sammantaget är det en liten grupp partimedlemmar som bestämmer över vem som ska bli vald. Enligt vår enkät är det mer än hälften av partiorganisationerna som uppger att det är mindre än 20 personer som deltar vid de beslutsprocesser som rör partiernas listsammansättning. Det begränsade antalet ska inte förstås som att
det är en liten elit som stänger ute andra, utan snarare att gruppen
aktiva partimedlemmar på lokal nivå är begränsad till antalet. Ett
problem med denna utveckling är att det i regel är en liten, socialt
homogen grupp som fattar beslut om vilka som blir nominerade.
Detta påverkar vem som blir vald, men också vem som väljer att
själv kandidera. För utomstående kan partierna ses som slutna och
exklusiva sällskap, vilket kan medföra att få är villiga att träda in i
dem, framhäva sig själva och arbeta för att göra en politisk karriär .
Denna slutenhet kan leda till att flera politiskt engagerade väljer
andra kanaler för sitt politiska intresse än att aktivera sig i ett politiskt parti.

6.7

Professionaliseringen av de politiska partierna

6.7.1

Partiernas ökade utgifter

Medlemsminskningen har lett till att de politiska partierna har
tillgång till färre aktiva som på frivillig basis är villiga att utföra
uppgifter inom partier. Som en lösning på detta har partierna anställt personal som utför partiverksamhet på heltid. Sedan 1960talet har antalet anställda i de politiska partierna ökat med ungefär
fem gånger.60 En likande utveckling har skett i andra jämförbara
länder i Europa. Denna utveckling har inneburit att partierna har
dragit på sig allt större kostnader för personal. Partiernas uppskattade utgifter är i dag 467 procent högre vad de var år 1960.61 För att
täcka de ökade kostnaderna har partistödet ökat med en motsvarande storlek. Partistödet infördes år 1966 och har därefter ökat
med fem gånger i fast penningvärde. Bakgrunden till att partistödet
infördes var inte minskningen av medlemmar, vilken då inte på60
61
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börjats, utan att politiken blivit mer komplext. Riksdagen började
sammanträda hela året om och valkampanjerna började i sig bli mer
krävande. Det ansågs också som viktigt för demokratin att de politiska partierna hade rättvisa och jämlika ekonomiska förutsättningar
att utöva inflytande på de politiska processerna.62
Enligt Hagevis och Loxbos analys följer dock ökningen av partistödet över tid delvis trenden med ett minskat medlemsantal. Partistödet ökade förvisso även under de år då medlemstalet ökade, men
ökningstakten har varit kraftigare under senare år. Ökningen har
under den senaste 40-årsperioden varit cirka 15,5 miljoner årligen,
vilket motsvarar årsarbetskostnaden för cirka 25 tjänstemän. I dag
uppgår det svenska partistödet till drygt 1,1 miljard kronor. Det
ska tilläggas att antalet arvoderade politiker också har ökat kraftigt
under denna tid.
I relation till andra inkomster är partistödet i dag helt dominerande för de politiska partierna. Enligt Utredningen om
offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter från år 2004
(SOU 2004:22) finansierades runt 70 till 80 procent av partiernas
verksamhet av partistödet. Medlemsavgifterna står för runt fem procent av intäkterna, vilket visar att medlemmarna inte är nödvändiga
för partiernas ekonomiska överlevnad. Mer än två tredjedelar av
samtliga lokalorgansationer som svarade på vår enkät uppgav att
det kommunala partistödet betalade för mer än 90 procent av organisationens verksamhet.
Enligt Hagevi och Loxbo finns det en bred acceptans i samhället
för partistödet. Enligt en enkät, som genomförts inom ramen för
deras forskningsprojekt, är det runt 50 procent av den svenska
befolkningen som instämmer i påståendet att partistödet är viktigt
för att vår demokrati ska fungera, medan enbart 15 procent tar avstånd. Bland partimedlemmar är det runt två tredjedelar som instämmer i påståendet.

62

Gidlund & Möller, SOU 1999:130.

183

De politiska partierna

6.7.2

SOU 2016:5

Professionaliseringen av valkampanjer, idéutveckling
och opinionsbildning

De ökade kostnaderna för partierna har främst uppkommit genom
de allt dyrare och professionaliserade valkampanjerna. Denna utveckling noterades redan under 1980-talet, men har därefter fördjupats.
I någon mån visar utvecklingen att partierna inte är villiga att helt
förlita sig på medlemmarna när det gäller kommunikationen med
väljarna, genomförande av valkampanjerna, idéutveckling och opinionsbildning. De flesta partier använder sig t.ex. av opinionsundersökningar för att fånga upp väljarintresset.
Medie- och kommunikationsvetarna Lars Nord och Jesper
Strömbäck har studerat kampanjapparaterna i samtliga partier inför
2006 och 2010 års val och skapat ett s.k. professionaliseringsindex
utifrån faktorer såsom användande av Tv-reklam, opinionsundersökningar och anlitande av PR- och mediekonsulter etc.63 Enligt
deras studie var Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna de partier som hade högst professionaliseringsindex inför
2010 års valrörelse, medan Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna hade de minst professionaliserade kampanjapparaterna. Utvecklingen mot mer professionella partier är alltså
inte beroende på partiets tradition som folkrörelseparti.
Enligt den studie av policyprofessionella som nämndes tidigare
har de politiska tjänstemännen inom partierna fått allt större makt
över politikutvecklingen inom partierna.64 Några av de policyprofessionella som intervjuats i studien menar att den viktigaste
och mest intressanta utvecklingen av nya politiska idéer inte sker
genom partimedlemmarna, utan av professionella idéutvecklare i
partierna, i tankesmedjor eller PR-byråer. Partierna beskrivs som
tröga, långsamma och idéfattiga. Medlemskadern har dessutom
blivit äldre och har blivit mindre slagkraftig att företräda sina väljare.
Denna utveckling, menar författarna, kan leda till att enskilda medlemmar som vill engagera sig blir avskräckta och att partierna därmed går miste om flera potentiella medlemmar. Samtidigt är de
policyprofessionella inom partierna i regel individer som själva har
ett stort politiskt intresse och engagemang, men som inte själva är
63
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intresserade av att verka som folkvalda eller som har erfarenhet av
förtroendeuppdrag.65

6.8

Överväganden om de politiska partierna

Sammanfattande analys: Medlemsutvecklingen i partierna är inte
längre negativ och därför kan föreställningen om en partikris avskrivas.
Samtidigt har de politiska partierna svårt att leva upp till det
rådande demokratiidealet. Detta ställer krav på ett utvecklingsarbete inom partierna, men det visar också på att det finns ett
behov av att ge väljarna alternativa vägar för att förmedla sina
intressen och åsikter till beslutsfattarna. Samtidigt kan ingen
annan institution ersätta de politiska partierna när det kommer
till att presentera sammanhängande politiska förslag och att
rekrytera och ställa upp de kandidater till val som ska fatta beslut och utkrävas på ansvar.
Vår översyn av de politiska partiernas ställning i demokratin visar
att det inte råder en partikris. Partierna har inte längre en negativ
medlemsutveckling. Medlemsantalet i de traditionella partierna har
varit konstant under de senaste 15 åren medan de nyare partierna
har lockat individer som inte tidigare har varit partiaktiva. Det är
inte färre personer i dag som är medlemmar i ett politiskt parti än
vad det var vid ingången av millenniumskiftet och det finns inget i
samhällsutvecklingen som tyder på att antalet medlemmar inom de
närmaste åren skulle minska drastiskt.
Flera undersökningar visar också att förtroendet för de politiska
partierna har stärkts under 2000-talet. Det går inte att utesluta att
trots att partierna i dag har färre medlemmar har de blivit bättre på
att kommunicera med väljarna genom att t.ex. använda sociala
medier. Det är också möjligt att allmänheten har börjat acceptera
dagens mer professionaliserade och väljarmaximerande partier. Samtidigt ska det tilläggas att partierna är en av de samhällsinstitutioner
som allmänheten hyser lägst förtroende för. Den negativa bilden av
65
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de politiska partierna är ett problem eftersom det medför att potentiella medlemmar inte väljer att engagera sig i ett parti.
Utredningens översyn visar att det i dag är färre lokalavdelningar
som uppger att de har rekryteringsproblem än för 30 år sedan.
Tillgången på kandidater till vallistorna inför de allmänna valen
varierar dock mellan olika kommuner och på lokal nivå har alltjämt
var femte lokalavdelning svårigheter att hitta lämpliga kandidater
till alla förtroendeuppdrag. Det sjunkande medlemsantalet har också
lett till att många uppgifter läggs på några få aktiva.
Trots att partierna inte kan sägas vara i kris kan vi konstantera
att partierna i flera avseenden har svårt att leva upp till sina huvudsakliga funktioner i demokratin. Vi redovisar nedan fyra utmaningar som partierna står inför i dag. Dessa rör bland annat sådant
som att partimedlemmarna inte är representativa för befolkningen i
stort, att partierna har svårigheter att engagera politiskt intresserade,
att idéutvecklingen ofta sker utanför partierna och att åsiktsrepresentativiteten är svag. Sammantaget visar dessa utmaningar att
partierna bör överväga olika åtgärder och metoder för att utveckla
sina organisationer. Vi menar också att dessa utmaningar visar att
den idealbild där partierna utgör den huvudsakliga länken mellan
väljarna och beslutsfattarna delvis måste omvärderas. Det finns
behov av att skapa alternativa vägar vid sidan av partierna för att
väljarna ska kunna kan förmedla sina intressen och åsikter till
beslutsfattarna.
6.8.1

Partierna står inför flera utmaningar

Partimedlemmarna är inte representativa för befolkningen i stort
Den sociala representativiteten i partiernas medlemskårer har förändrats under de senaste åren. Personer som uppger att de har låg
utbildning, arbetarklassbakgrund, är födda utanför Sverige, unga
och kvinnor är underrepresenterade. De partiaktiva är i dag till stor
del en högutbildad politikerelit. Partierna har särskilt svårt att locka
unga och utrikes födda och det är få politiker som bor eller har bott
i bostadsområden som är socioekonomiskt svaga. Det kan vara ett
problem för partierna när det kommer till att fånga upp de åsikter
och perspektiv som dessa grupper har. Den bristande sociala representativiteten är också ett problem när det gäller rekryteringen av
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förtroendevalda och det påverkar vilka som blir nominerade och
valda i de allmänna valen. Utredningens översyn visar förvisso att
samtliga partier arbetar för att värva nya medlemmar, och särskilt
för att rekrytera medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom kvinnor, unga och utrikes födda. Samtidigt är det ytterst få av
de partiaktiva som har gått med i ett politiskt parti efter att de har
blivit kontaktade av ett sådant. De flesta har engagerat sig på eget
initiativ eller för att de blivit uppmanade av personer i sin närhet.
Det är dessutom ungefär 40 procent av de partiaktiva som har
föräldrar som också varit aktiva i ett parti. Mot denna bakgrund
framstår partimedlemskapet som något som i första hand är tillgängligt för personer som har kontaktytor till partiet. Det finns en
viss villighet i samhället att ta förtroendeuppdrag, men det är få personer, som inte själva ingår i ett sammanhang med andra partiaktiva, som väljer att gå med i ett politiskt parti. Vad vi ser är
partier som blivit allt mer elitistiska, en socialt sammanhållen grupp
med ryggarna utåt.
Partierna har svårt att engagera politiskt intresserade
Vår översyn visar att partierna har svårt att rekrytera nya medlemmar. Även om förtroendet för de politiska partierna har ökat så
är det alltjämt svagare än för de flesta andra samhällsinstitutioner.
Dessutom är det få som identifierar sig med ett politiskt parti,
vilket gör att det är svårt att mobilisera politiskt intresserade utifrån
en ideologisk samhörighet. Dessa svårigheter beror inte enbart på
partierna själva. Värderingsförändringar, såsom individualiseringen
och en minskad auktoritetstro, har gjort att det är få som är villiga
att gå in i en politisk rörelse. Det politiska intresset är högt i samhället, men människor är mer benägna att engagera sig för politiska
sakfrågor och är inte intresserade av ett långsiktigt engagemang.
Dessutom tenderar partipolitiken att konkurera med andra sysslor
och det är färre som är redo att göra avkall på sitt familje-, fritidseller arbetsliv.
Dessa värderingsförändringar har partierna själva svårt att
påverka, men partierna har också delvis misslyckats med att anpassa
sig till de nya förhållandena. En förklaring till att många väljer andra
sätt att uttrycka sitt politiska engagemang är att de inte tror att det
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är möjligt att påverka genom att engagera sig i ett politiskt parti. En
stor majoritet av Sveriges befolkning anser att partierna är toppstyrda och odemokratiska, men det är också en stor del av medlemmarna som anser att interndemokratin är dålig. Utredningens
översyn visar dock att partierna inte blivit mindre demokratiska
över tid. De individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är
däremot mer engagerade, utbildade och kritiskt granskande. De
ställer större krav på medinflytande än tidigare. De individer som är
medlemmar i partierna i dag är dock inte särskilt representativa för
samhället i övrigt, vilket inneburit att partierna har blivit mindre
åsiktsrepresentativa. En förstärkt interndemokrati skulle därför
kunna leda till att partierna fjärmar sig ytterligare från övriga delar
av befolkningen.
Idéutvecklingen sker utanför partierna
De politiska partierna professionaliserar sin verksamhet alltmer.
Partiernas sammanlagda utgifter har under de senaste 40 åren femdubblats och antalet anställda har ökat kraftigt. Politikutvecklingen
utförs i större utsträckning av anställd personal och s.k. policyprofessionella. Partierna arbetar också i allt större utsträckning med
PR-byråer, opinionsinstitut och konsultföretag för att paketera
politiken på ett sätt som tas emot väl av väljare och andra intressenter, vilket vi visar ytterligare i kapitel 10 om påverkansmöjligheterna på nationell nivå. Sammantaget har idéutvecklingen och
partiernas administration blivit mer centrerad och förlagd på en
central nivå, i huvudsak till Stockholm.
Partiernas professionalisering kan ses som en effekt av medlemstappet, men också som ett sätt att göra sig mindre beroende av
medlemmarna. Partiernas behov av att anställa personal är troligen
oundvikligt och behöver inte i sig vara ett problem. Det är delvis
ett resultat av att ideologin har fått mindre betydelse inom partierna samtidigt som politiken har blivit mer kunskapskrävande.
Det har blivit viktigare att presentera lösningsorienterade förslag på
specifika sakområden snarare än politiska idéer med ideologisk
utgångspunkt. Detta skapar ett större behov av den expertkunskap
som t.ex. tankesmedjor kan erbjuda. Därutöver är politiken i dag
medialiserad och utspelar sig i stor utsträckning via media. Partierna

188

SOU 2016:5

De politiska partierna

är därför fokuserade på att både följa debatten i massmedia och
kommunicera politiken genom massmedia. Det innebär att idéutvecklingen i politiken i stor utsträckning formas i samspelet mellan
nyhetsmedierna och partierna snarare än mellan partierna och dess
väljare.
Sammantaget leder professionaliseringen av partierna och det
ökade antalet policyprofessionella till att medlemmarnas möjligheter att delta i idéutvecklingen minskar. Det kan leda till att
enskilda medlemmar som vill engagera sig blir avskräckta och att
partierna därmed går miste om flera potentiella medlemmar.
Professionaliseringen leder också till att politikutvecklingen inom
partierna i stor utsträckning drivs av personer som inte är eller har
varit förtroendevalda och därmed inte har erfarenhet av politik på
lokalnivå. Denna utveckling kan vara negativ för partierna på sikt.
Erfarenheten av att som förtroendevald möta väljarnas intressen,
förhandla i de demokratiska församlingarna och att utkrävas på
ansvar är, som vi ser det, viktig för att de politiska förslag och idéer
som partierna tar fram ska vara väl förankrade i samhället. En
utveckling med ett ökat antal politikutvecklare som inte har erfarenhet av ett förtroendeuppdrag kan leda till att politiken drivs bort
från den faktiska verklighet som väljarna upplever och som de
folkvalda har att hantera.
Åsiktsrepresentativiteten är svag
Det finns inget som tyder på att medlemsminskningen har medfört
att partierna i dag inte har samma förmåga som tidigare att
omhänderta opinioner i samhället och kanalisera dem till den
beslutsfattande nivån. Digitaliseringen och den ökade användningen
av sociala medier har i någon mån förenklat och förbättrat
partiernas dialog med väljarna. Vår översyn visar dock att det råder
stora åsiktsklyftor mellan å ena sidan partierna och dess medlemmar, och å andra sidan väljarna. Detta kan bero på att de partiaktiva
i mindre utsträckning än tidigare är representativa för befolkningen. Det kan också bero på att partierna är mer fokuserade på de
opinioner och åsikter som framförs genom media än på kommunikationen med enskilda väljare. Den politiska debatten i media är
viktig, men med tanke på att det är allt färre som följer de
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etablerade medierna och deltar i den åsiktsbildning som sker i dessa
finns det en risk att partierna inte fångar upp de bredare åsikterna
som finns i samhället. Det finns också en risk att partierna blir mer
mottagliga för det påverkansarbete som olika intresseorganisationer och PR-byråer bedriver genom medierna, vilket vi beskriver
ovan och särskilt i kapitel 10.
De frågor som partierna driver behöver inte fullt ut ha en resonans i de åsikter som allmänheten ger uttryck för. Partierna måste
kunna driva opinion, verka för att bryta normer och utveckla samhället. Det finns däremot ett problem om partierna står allt för
långt ifrån väljarna i frågor som upplevs som centrala. Sådana
åsiktsklyftor kan skapa en uppfattning om partierna som elitistiska
och verklighetsfrånvända och därmed påverka förtroendet för de
politiska partierna. En sådan negativ uppfattning gör sig särskilt
gällande bland de individer som redan har lågt förtroende för de
politiska partierna.
I det fall väljarna inte upplever att partierna driver frågor som de
anser är viktiga skapas ett utrymme för nya partier. En utveckling
med fler nya partier är också påtaglig i Sverige. På nationell och
EU-nivå har t.ex. Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och
Piratpartiet etablerat sig och fångat upp frågor som väljarna ansett
att de etablerade partierna försummat. Denna utveckling är också
synbar på kommunnivå där antalet lokala partier ökat kraftigt
under senare år. En utveckling med fler nya partierna kan vara positiv och leda till att åsiktsrepresentativiteten blir bättre. Nya partier
kan stimulera till ett demokratiskt engagemang och dessutom tvinga
de etablerade partierna att utveckla sig och ta upp frågor som de
tidigare försakat. Samtidigt uppstår nya partier ofta runt enskilda
sakfrågor eller identitetspolitik. Sådana partier saknar ofta, åtminstone inledningsvis, intresse av att ta ansvar för de bredare samhällsutmaningarna. Det kan i sig leda till att det demokratiska styret
försvåras och att väljarnas förtroende för demokratin utarmas.
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Rekommendationer till de politiska partierna

Utredningens bedömning: Ett utvecklingsarbete bör ske inom
de politiska partierna i syfte att stärka deras roll i demokratin.
Partierna kan bl.a. behöva utveckla sitt rekryteringsarbete liksom den interna demokratin.

Utveckla rekryteringsarbetet
Om partierna fortsatt ska vara relevanta måste de utveckla sin rekryteringsverksamhet. En faktor som har avgörande betydelse för
att en person ska gå in i ett parti i dag är att personen har någon
form av kontaktyta till partiet. Betydelsen av sociala nätverk innebär att vissa kategorier av befolkningen har lägre sannolikhet att
komma i kontakt med partiaktiva och gå med i ett politiskt parti.
Det gäller i synnerhet individer som bor i socioekonomiskt svaga
områden. Studier visar också att personer som bor i områden med
låg sysselsättningsgrad är mindre politiskt engagerade än personer
boende i andra områden, oberoende av personens egna sysselsättnings- och utbildningsgrad eller om personen är inrikes eller
utrikes född.66 Dessa områden är s.a.s. mindre politikertäta, vilket
innebär att de boende har mindre sannolikhet att komma i kontakt
med rekryterande nätverk. Det är mot denna bakgrund ett problem
att flera partier under senare år stängt flera av sina lokalkontor. 67 Vi
menar att det är viktigt att partierna finns närvarande i lokalsamhället. En fysisk närvaro genom lokalkontor och partiaktiva är
viktig för att kontaktytor ska uppstå mot personer som annars inte
skulle gå med i ett parti. En sådan närvaro är också betydelsefull för
att partierna bättre ska kunna fånga upp olika perspektiv och intressen som olika delar av befolkningen bär på och ger uttryck för.
De kontakter utredningen haft med människor som bor och verkar
i områden med stor arbetslöshet och stor andel utlandsfödda tyder
på att de politiska partierna i hög grad är frånvarande, åtminstone
mellan valen. Att enbart hålla möten när man vädjar om röster inför valen kan försvaga förtroendet för partierna och det vore därför
66
67

Strömblad, 2003.
Kölln, 2015.
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angeläget att partierna lägger ner resurser på en mer kontinuerlig
närvaro på sådana platser.
Det finns också ett värde i att partierna aktivt arbetar med att
söka upp nya medlemmar utanför de redan aktivas nätverk. En
uppsökande verksamhet kan bedrivas mot personer som är aktiva i
ideella organisationer eller som på ett annat sätt engagerar sig i enskilda samhällsfrågor. Genom att skapa bryggor mellan civilsamhällsorganisationer och de politiska partierna kan nya vägar in de politiska partierna skapas för personer med ett samhällsengagemang.
För rekryteringen av unga är det av särskild betydelse att vara
närvarande i skolan. Erfarenheterna från 2010 och 2014 års skolval
visar dock att flera skolor har upplevt oro och osäkerhet över att
bjuda in de politiska partierna till skolan.68 En utveckling där skolor
väljer att utestänga de politiska partierna från skolorna är problematisk eftersom det ger skolelever sämre möjligheter att komma i
kontakt med representanter för de politiska partierna eller deras
ungdomsorganisationer. Kontakter med de politiska partierna är
betydelsefulla för att skapa förutsättningar för ungas politiska
engagemang. Regeringen tillsatte 2014 en utredning som har till
uppdrag att överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som tas emot på objektiva grunder, till exempel till att
avse sådana partier som vid tillfället är representerade i riksdagen
(U 2014:13). Vi lämnar därför inga förslag gällande partiernas
tillgång till skolor. I kapitel 7, om de förtroendevaldas sociala representativitet, lämnar vi ytterligare förslag till åtgärder för hur partierna ska locka fler medlemmar från underrepresenterade grupper.
Gör det möjligt att engagera sig partipolitiskt utan att vara
medlem i partiet
Ett engagemang som förtroendevald kräver ett medlemskap i ett
politiskt parti. Enligt vår enkät med de lokala partiorganisationerna
är det enbart 20 procent som uppger att det är möjligt att kandidera
till ett förtroendeuppdrag utan att vara medlem i ett parti. Vår
uppfattning är dock att ett uppdrag som förtroendevald i fullmäktige, nämnd eller utskott fortsatt ska utgå från partimedlemskapet.
68

MUCF, 2015b.

192

SOU 2016:5

De politiska partierna

Eftersom väljarna i första hand röstar på ett parti är det viktigt att
väljarna också kan försäkra sig om att de som kandiderar verkligen
representerar partiet. De som väljs till förtroendeuppdrag bör därför
också vara medlemmar. Det är dock viktigt att partierna verkar för
att fånga upp det politiska engagemang som uttrycks i samhället.
Det kan därför finnas ett värde i att partierna gör det möjligt för
enskilda personer som har ett särskilt engagemang i vissa sakfrågor
att ta uppdrag inom partier eller att engagera sig utan att först bli
medlem i partiet.
Utveckla interndemokratin
En svårighet för partierna är att utveckla interndemokratin samtidigt som de blir bättre på att lyssna in väljarintresset. Såsom vi har
beskrivit ovan är de partiaktiva inte representativa för befolkningssammansättningen i sin helhet och därmed kan ett ökat medlemsinflytande resultera i en försämrad åsiktsrepresentativitet. Samtidigt är en fungerande interndemokrati avgörande för att enskilda
individer ska uppleva ett partipolitiskt engagemang som meningsfullt och för att allmänhetens förtroende för partierna ska kunna
stärkas. Det är också viktigt för att partierna inte ska bli exklusiva
kanaler för inflytande som enbart är tillgängliga för en liten krets av
partiaktiva. Partierna bör därför överväga nya metoder för att vitalisera interndemokratin. Exempel på sådana metoder är medlemsomröstningar om principfrågor och ett ökat medlemsinflytande vid
valet av partiledare. Det kan också handla om att på olika sätt
inkludera fler i partiets idéutveckling. Enskilda medlemmar bör
kunna vara med och föra fram förslag och idéer och få erfarenhet av
demokratins processer. Beslut inom partiorganisationerna bör fattas
enligt samma demokratiska principer som gäller för beslutsfattandet i stort. Partierna bör också verka för att partimedlemmar på
lokal nivå får möjlighet att delta i idéutvecklingen. Ett sätt är att
tillsätta arbetsgrupper för att utveckla olika politikområden. Det är
viktigt att partierna tar till vara den kompetens som de egna medlemmarna har. Partimedlemmarna måste uppleva att deras engagemang, idéer och åsikter tas på allvar och kan få ett avtryck i den
politik som partierna driver.
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Utveckla arbetet med digital teknik
Sociala medier har blivit allt viktigare för det politiska samtalet. För
den yngre delen av befolkningen är sociala medier, vilket vi visade i
kapitel 5, den arena som är viktigast för det politiska deltagandet.
De sociala medierna har också blivit allt viktigare för de politiska
partierna när det gäller kommunikationen med väljarna. Enligt vår
enkät använder mer än hälften av samtliga partiorganisationer internet
i kommunikationen med väljarna. Sociala medier anses också vara
den viktigaste kanalen efter personliga kontakter för att värva nya
medlemmar. Det är positivt att de politiska partierna har insett att
digitaliseringen förändrat förutsättningarna för den politiska kommunikationen. Närvaro på internet innebär att partierna kan få
kontaktvägar till personer som inte har givna ingångar till partipolitiken. På sociala medier kan debatten om lokala frågor göras mer
levande och när partier deltar i sådana diskussioner kan enskilda bli
intresserade och gå med.
Vi menar att det finns möjligheter för partierna att ytterligare
utveckla användandet av den digitala tekniken. Internet skulle t.ex.
kunna användas för interna omröstningar och digitala enkätundersökningar av medlemmarnas åsikter i olika sakfrågor. Det skulle
också kunna användas för mötesdeltagande på distans. Enligt vår
enkät är det dock endast var tionde lokal partiorganisation som
använder sig av digitala omröstningar eller mötesdeltagande på distans. Ett ökat användande av den digitala tekniken i dessa avseenden skulle kunna medföra att fler får möjlighet att delta och
framföra sina åsikter. Detta gäller i synnerhet personer som har
svårt att kombinera sitt politiska engagemang med familje- och
arbetsliv, men även för personer som bor på glesbygden liksom
personer med nedsatt funktionsförmåga.
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Partierna som länk mellan väljarna
och beslutsfattandet

Utredningens bedömning: Den idealbild där partierna utgör
länken mellan väljarna och beslutsfattandet måste omvärderas.
Partiernas svårigheter att kanalisera väljarintresset motiverar att
väljarna ges alternativa vägar att föra fram sina intressen och
åsikter till beslutsfattarna.
De politiska partierna har en central roll i den svenska demokratin.
Även om partierna står inför flera stora utmaningar är det inte
relevant att prata om en partikris. Medlemsminskningen har planat
ut och förtroendet har stärkts. Vi anser dock att det inte går att
förvänta sig att partierna kommer att återta den roll i demokratin
som de en gång hade. Medlemsminskningen beror inte enbart på
partierna själva, utan är också en effekt av samhällsförändringar
såsom en tilltagande individualisering och minskad auktoritetstro.
Samhällsengagemanget har förändrats och det är helt enkelt färre
som är villiga att gå in och engagera sig i politiska partier. Den
idealbild av demokratin som länge varit rådande där partierna ensamt utgör länken mellan väljarna och beslutsfattandet måste
omvärderas. Väljarna måste erbjudas möjligheter att kanalisera sina
intressen och åsikter till beslutsfattarna utan att gå genom partierna. De förslag som presenteras i kapitlen om påverkansmöjligheterna på nationell nivå, om medborgardialog, folkinitiativ och
folkmotion ska delvis förstås i detta sammanhang. Ett argument
mot dessa möjligheter till direktdeltagande är att de gör det möjligt
för väljarna att kringgå partierna och att de därmed försvagar
partierna ytterligare. Vår bedömning är att det inte finns några belägg för sådana farhågor. När individer ges möjligheter att föra
fram förslag genom t.ex. folkinitiativ eller folkmotioner så kan det
i stället stimulera ett politiskt engagemang och skapa nya vägar in i
politiken.
Vidare visar vi i kapitel 10 om påverkansmöjligheterna på nationell nivå att den informella påverkan av politiken har ökat. Den
agendasättande makten är huvudsakligen begränsad till ett fåtal
individer inom de politiska partierna, men också inom medierna
och de resursstarka intresseorganisationerna. En lösning på detta är
att partierna själva ser till att öppna sig och bli mer inkluderande i
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enlighet med de rekommendationer vi lämnat här ovan. För att
göra demokratin mer jämlik tror vi att det också är nödvändigt att
införa institutionella möjligheter för enskilda att föra fram sina
intressen och synpunkter till beslutsfattarna. De folkvalda måste
också medvetet arbeta med att inhämta allmänhetens åsikter och
intressen i de politiska beslutsprocesserna.
Vi menar att sådana reformer kan vitalisera demokratin, men de
får inte leda till en förändring av de grundläggande premisserna i
vår demokratimodell. Deltagardemokratin handlar om olika sätt för
medborgarna att föra fram sina åsikter till beslutsfattarna och är
därmed ett komplement till den representativa demokratin. De politiska besluten ska alltjämt fattas i folkvalda församlingar av ledamöter som valts i de allmänna valen. Vi har ett representativt
styrelseskick och i detta har de politiska partierna en central roll.
Ingen annan institution kan ersätta de politiska partierna när det
kommer till att presentera sammanhängande politiska förslag och
att rekrytera och ställa upp de kandidater till val som ska fatta
beslut och utkrävas på ansvar. Även om partierna har förändrats
finns det inget som tyder på att de inte skulle ha förmåga att utföra
denna centrala funktion i demokratin.
6.8.4

Gör en bred översyn av partistödet och ledamotsstödet

Utredningens bedömning: En förnyad översyn av partistödet
och ledamotsstödet bör genomföras. Syftet med översynen bör
vara att klargöra hur de olika stöden fördelas, i vilken mån de
olika formerna av partistöd används på ett ändamålsenligt sätt
och om det finns skäl att göra förändringar eller förtydligande i
gällande regelverk.
Partistödet har en stor betydelse för det demokratiska systemet.
Dess syfte är att underlätta medborgarnas medverkan i opinionsbildningen och att se till att alla partier har likvärdiga ekonomiska
förutsättningar att utöva inflytande på de politiska processerna.
Utredningens enkätundersökning visar att det kommunala partistödet täcker mer än 70 procent av de lokala partiorganisationernas
utgifter och tidigare undersökningar har visat att andelen av partiernas verksamhet som finansieras av partistöd ligger på dessa
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nivåer (SOU 2004:22). På Kammarkollegiets hemsida publiceras
partiernas intäktsredovisning i enlighet med lagen (2014:105) om
insyn i finansiering av partier. I ett internationellt perspektiv är
Sverige ett av de länder där partierna är som mest beroende av partistöd.
Det statliga partistödet regleras i lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier och lämnas till partier som är representerade i riksdagen och till partier utanför riksdagen som fått mer än
2,5 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste ordinarie riksdagsvalen. Stödet går till partiernas allmänna verksamhet
såsom valarbete, kampanjer och löner. Därutöver får riksdagspartierna
bidrag till partigruppernas och ledamöternas arbete i riksdagen i
enligt med lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas
och partigruppernas arbete i riksdagen. Bidragen delas ut i form av
basstöd, ledamotsstöd och stöd till ledamöternas resor utomlands.
Vid sidan av det statliga partistödet har även kommuner och
landsting rätt att lämna ekonomiskt stöd till politiska partier som
är representerade i kommun- och landstingsfullmäktige. Det lokala
stödets övergripande målsättning är enligt lagen om kommunalt
partistöd (1996:596) att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin. Formerna och omfattningen för stödet
beslutas av fullmäktige, men får inte utformas så att det otillbörligen missgynnar ett parti.
Utredningen har inte haft i uppdrag att göra en översyn av
partistödet eller de politiska partiernas finansiering. I utredningens
samråd har däremot flera representanter för de politiska partierna
fört fram synpunkter om partistödets utformning. De olika partistöden används ibland på ett sätt som inte är förenligt med dess
syfte. Flera partiföreträdare menar att riksdagsledamotsstödet i viss
utsträckning används som ett allmänt partistöd medan delar av det
kommunala partistödet sänds vidare till nationell nivå, trots att lagändringar genomfördes år 2014 för att stävja detta. Sammantaget
anser utredningen att det finns skäl att tillsätta en bredare översyn
av de olika formerna av partistöd.
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Stödet till riksdagsledamöter
Stödet till riksdagsledamöterna och partigruppernas arbete i riksdagen har succesivt byggts ut och omfattar numera en politisk sekreterarresurs per ledamot på 57 900 kronor i månaden. Riksdagen anslog 2014 cirka 450 miljoner kronor i partistöd. Ledamotsstödet,
som har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet, omfattar
ungefär 200 miljoner. Stödet till partiernas allmänna verksamhet
uppgår i dag till cirka 170 miljoner kronor medan ytterligare cirka
80 miljoner fördelas i basstöd, utlandsresor och stöd till kvinnoförbunden.
Ledamotsstödet sågs över på uppdrag av riksdagsstyrelsen i en
utredning från 2008 sammanställd av statsvetarna Gullan Gidlund
och Anna-Karin Frih. I utredningen, Inflytande över stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete (2007/08:URF1), framkom att stödet, i form av politiska sekreterare, utgjorde en viktig
del av riksdagsledamöternas arbete. Nästan 60 procent uppgav att
de använder stödet dagligen och de flesta var också nöjda med det
stöd de fick. Stödet organiseras främst utifrån utskottsarbetet, men
även utifrån valkretsarna.
Inget av riksdagspartierna har valt att koppla politiska sekreterare till enskilda ledamöter som ett personligt stöd utan organiserar ledamotsstödet som en gemensam resurs. Trots att stödet
enligt lag är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens
ledamöter använder flera partier också resurserna för andra kostnader och verksamheter som inte direkt är kopplade till partigruppernas arbete i riksdagen. Partierna är dock fria att besluta om hur
stödet används och fördelas inom kansliet och mellan ledamöterna.
Många sekreterare och ledamöter upplever att det inte finns en
tydlighet i vilken roll de politiska sekreterarna ska ha i riksdagsarbetet. Flera ledamöter anser också att de har begränsade möjligheter att styra över stödet och att de är missnöjda med att partierna
tar av resurserna för andra ändamål än riksdagsarbetet. Samtidigt är
det många som menar att det är svårt att skilja ledamotsstödet från
stödet till partiorganisationerna. Gränsdragningen mellan både sekreterarna och ledamöternas parlamentariska och partipolitiska arbete
är otydlig. Det fanns dock, enligt utredningen, flera fall då sekreterarna används för uppgifter som tydligt inte hade med riksdags-
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arbetet att göra, t.ex. valarbete och kontakter med partiorganisationerna.
I utredningens samråd konstaterar också flera partiföreträdare
att partierna använder ledamotsstödet för annan verksamhet än sådant som är direkt kopplat till riksdagsarbetet. Några menar att
ledamotsstödet har växt i förhållande till det allmänna partistödet
och flera partier har därför låtit delar av sin verksamhet skötas från
riksdagen. För de två stora partierna minskade behovet av politiska
sekreterare i riksdagen när de hade regeringsmakten. Efter valet
2006 ökade Moderaterna sina riksdagsmandat, men minskade antalet politiska sekreterare. I stället överfördes personalresurser till
Regeringskansliet. Efter valet 2014 har däremot Moderaterna anställt
fler politiska sekreterare än antalet ledamöter. En omvänd omflyttning av personalresurser skedde inom Socialdemokraterna efter
valen 2006 och 2014.
Enligt utredningen från 2008 var det en majoritet av de intervjuade ledamöterna som önskade en förändring av ledamotsstödet.
En del av ledamöterna var missnöjda med att stödet inte var
närmare knutet till de enskilda ledamöterna medan andra ville att
stödet skulle fördelas annorlunda inom partierna. Flera ledamöter
ansåg att ledamotsstödets nuvarande organisering gynnar de större
partierna eftersom ledamotsstödet baseras på antalet mandat och
därför inte ger de små partierna tillräckliga resurser att både ta fram
underlag och sköta utåtriktat arbete. Några ansåg också att ledamotsstödet bör ha en regional anknytning. Av samtliga politiska
sekreterare som var verksamma 2008 var endast åtta placerade på
andra ställen än i riksdagskansliet.
Vi menar att det kan finnas problem med att en stor del av
ledamotsstödet används till annan verksamhet än riksdagsarbete.
Det kan skapa svårigheter vid redovisningen av stödet. Det kan
också finnas principiella invändningar mot att stödet används till
annat än att bistå de folkvaldas arbete. Riksdagens funktion är att
vara folkviljans främsta förträdare och stödet är avsett att bistå ledamöternas arbete inom riksdagen och inte ett påverkansarbete på
andra arenor.
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Det kommunala partistödet
Den övergripande målsättningen för det kommunala partistödet är
att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Under senare år har det dock funnits en diskussion om att
partier i strid med lagens målsättning omfördelar medel från den
kommunala nivån till partiernas regionala och nationella nivåer. I
februari 2009 lämnade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen
med ett krav på en översyn av det kommunala partistödet. Detta
för att undanröja den osäkerhet som råder från både kommunernas
och partiernas sida när det gäller utrymmet för användningen av
stödet och för att uppnå en högre grad av öppenhet i utbetalningarna (rskr. 2008/09:164). En översyn av lagstiftningen om det kommunala partistödet genomfördes därefter av Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (SOU
2012:30). Enligt kommittén överförs en stor del av det kommunala
partistödet från den lokala nivån till andra nivåer inom partiorganisationerna, men utan en tydlig koppling till motprestationer som
syftar till att främja den politiska verksamheten i kommunen eller
landstingen. Detta är, enligt utredningen, inte i enlighet med lagstiftningens syfte, och på sikt kan ett sådant förfarande innebära att
den lokala demokratin utarmas. Mot bakgrund av utredningens
förslag framgår det numer uttryckligen av kommunallagen att
partistödets ändamål är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin (2 kap. 9 § KL).69 Partistödet ska användas för
politisk verksamhet med anknytning till kommunen eller landstinget där det betalas ut. För att förhindra att medel används till
annat ändamål ska mottagarna av det kommunala partistödet årligen till fullmäktige lämna in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts enligt sitt syfte. Fullmäktige får besluta att
inte ge partistöd till partier som underlåter att komma in med en
skriftlig redovisning.
I vår enkät har vi ställt frågor om det lokala partistödet och om
delar av detta överförs till partiets riksorganisation. Resultaten visar
att 40 procent av partiorganisationerna själva uppger att de har överfört partistöd uppåt. De flesta organisationer har ingen uppfattning
om omfattningen eller vill inte uppge detta, men det är enbart runt
69
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20 procent som uppger att andelen som överförs har minskat under
2014, dvs. efter att lagförändringarna trätt i kraft i februari samma
år. De flesta menade att omfattningen av transfereringarna var
oförändrade. Sannolikt innebär interndebitering, dvs. att lokalavdelningarna betalar för centralt producerat valmaterial, att överföringen av resurser till de centrala organisationerna är än mer omfattande. Samtidigt föreligger här en gränsdragningsproblematik
eftersom insatser som görs på nationell nivå, t.ex. framtagande av
material, också kan gynna den lokala nivån.
En fortsatt trend med överföring av kommunalt partistöd från
lokal till nationell nivå, tillsammans med en ökad centralisering av
partiernas verksamhet, kan dock innebära en utmaning för den
lokala demokratin. Partipolitiken bör utvecklas nära medborgarna
och ha förankring i den lokala demokratin. Om denna trend fortgår
kan det finnas behov att göra en förnyad översyn av det kommunala partistödet och en utvärdering av de nämnda lagförändringarna.
Politiska sekreterare i kommun- och landstingspolitiken
Som ett resultat av att arbetsbördan för de förtroendevalda i kommuner och landsting har växt har antalet politiska sekreterare
tilltagit. Syftet med de politiska sekreterarna är att stödja de förtroendevalda och se till att de inte hamnar i kunskaps- och
informationsmässigt underläge mot tjänstemännen. De politiska
sekreterarna i den lokala demokratin har fram till 2014 främst finansierats genom det kommunala partistödet. Samtidigt har det tidigare
varit svårt för kommunerna att bedöma om de politiska sekreterarna
ska ses som tjänster för den kommunala verksamheten eller för de
politiska partierna. Kommittén för förstärkning av den kommunala
demokratins funktionssätt såg över frågan om de politiska sekreterarna (SOU 2012:30) och ansåg att eftersom de politiska sekreterarna huvudsakligen arbetar för att bistå de förtroendevalda måste
de ses som ett stöd som gynnar kommunens verksamhet. Den
föreslog därför att politiska sekreterare inte ska betraktas som en
del av det kommunala partistödet. Det lämnades i stället till fullmäktige att bestämma i vilken omfattning som det ska inrättas politiska sekreterarposter. Kommunallagen ändrades i enlighet med

201

De politiska partierna

SOU 2016:5

förslaget och ändringen trädde i kraft den första februari 2014
(prop. 2013/14:5).
Betydelsen av politiska sekreterare i den politiska organisationen har ökat under senare år. Enligt en kartläggning av Dagens
samhälle ökade antalet politiska sekreterare i kommuner och landsting från 500 under mandatperioden 2010 till 2014 till 700 efter
valet 2014. Det är en ökning med 40 procent. Politiska sekreterare
finns i 17 av 20 landsting/regioner och i 43 kommuner.70 Ökningen
kan delvis ses som ett resultat av att antalet arvoderade kommunaloch landstingsråd har ökat, men också av att politiken har blivit mer
komplex. I våra samråd har det framkommit att politiska sekreterarposter ibland har varit en del i koalitionsförhandlingarna efter
valen. Mindre partier har erbjudits en sekreterarpost för att stödja
majoriteten. En sekreterarpost kan ha betydelse i den lokala demokratin där partiorganisationerna ofta är beroende av frivillighetsarbete och kan påverka styrkeförhållandena mellan partierna.
Dessutom kan resurserna som fördelas för politiska sekreterare
påverka hur redovisningen av intäkter sker. Det är t.ex. en skillnad
mellan olika kommuner och landsting om sekreterarna är anställda i
partiorganisationer eller i kommunen eller landstinget. Om intäktsredovisning ska ske också på regional och kommunal nivå, och i så
fall närmare vad den då skulle avse, är en fråga som Kommittén om
insyn i finansiering av partier(Ju 2014:15) berör.
I sin bedömning menade Kommittén för förstärkning av den
kommunala demokratins funktionssätt att det inte fanns någon
större risk att regleringen skulle leda till att partigrupper otillbörligen gynnar sig själva eftersom den politiska kontrollen partierna
emellan eller massmediabevakningen utgör återhållande krafter.
Det är svårt att bedöma om ökningen av antalet politiska sekreterare är ett tecken på att partierna utnyttjat den friare regleringen
av politiska sekreterare. Det finns dock skäl att vara uppmärksam
på en utveckling med fler politiska sekreterare eftersom det skulle
kunna påverka de fördelningsprinciper som finns för det kommunala partistödet.

70

Dagens samhälle, 2015.
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En översyn av partistödet
Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det finns anledning att
tillsätta en bredare översyn av partistödet. En sådan översyn bör
göras av en parlamentarisk kommitté med ett deltagande av alla
riksdagspartier. Översynen bör i första hand ha till uppgift att klargöra i vilken mån de olika formerna av partistöd används på ett
ändamålsenligt sätt och om det finns skäl att göra förändringar eller
förtydligande i gällande regelverk.
När det gäller ledamotsstödet kan det finnas anledning att
undersöka om detta tydligare kan knytas till riksdagens arbete och
om stödet kan utformas för att underlätta för enskilda riksdagsledamöter att kommunicera med medborgare. En möjlighet är att
knyta stödet till ledamöternas lokala verksamhet och närvaro i valkretsen. Det kan också finnas skäl att undersöka i vilken mån
stödet ger alla partier samma förutsättningar att verka i riksdagen
och vilka redovisningsregler som bör gälla.
Därutöver kan det finnas skäl att se över fördelningen mellan
det stöd som ges till partierna för partiarbete och det som ges för
riksdagsarbetet. Det är enligt vår mening inte rimligt att ledamotsstödet ska finansiera partiarbetet. Samtidigt kan det finnas skäl att
överväga om delar av partistödet bör ges som ett riktat verksamhetsstöd för att finansiera ett tillgänglighetsarbete för personer
med funktionsnedsättning eller ett stöd för att finansiera lokalkontor.
Det skulle också kunna vara möjligt att undersöka om partistödet borde förändras så att partierna blir motiverade att rekrytera
fler medlemmar och förbättra den sociala representativiteten. Vi
anser dock att förändringar av partistödet inte får innebära en
detaljreglering av partistödet. Det skulle kräva omständliga kontrollsystem och en onödig administration. Det skulle vidare kunna leda
till en politisering av partistödet och en begränsning av partiernas
oberoende. Sammantaget är det osäkert att sådana förslag skulle
stärka förtroendet för de politiska partierna eller leda till att medlemsantalet ökar.
När det gäller det kommunala partistödet bör det övervägas om
ytterligare regler bör införas för att förtydliga att medlen ska gå till
att vitalisera den lokala demokratin. Det kan också finnas skäl att
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överväga om ett förtydligande om tillsättningen av politiska sekreterare bör tas fram.
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De förtroendevalda och den
sociala representativiteten

7.1

Vårt uppdrag

Enligt utredningens direktiv ska vi analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget
inom den representativa demokratin. Utredningen ska också
analysera hur ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att fler
ska erbjudas respektive vilja ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag, särskilt när det gäller underrepresenterade grupper. Vi ska
föreslå åtgärder som kommuner och landsting kan vidta för att fler
ska välja att engagera sig som förtroendevalda, särskilt när det gäller
underrepresenterade grupper, och ge exempel på hur jämställdheten kan förbättras i kommun- och landstingsstyrelser, särskilt
när det gäller tyngre förtroendeuppdrag.
I detta avsnitt fokuserar vi i första hand på underrepresentationen av kvinnor och utrikes födda, vilka är de två grupper som
särskilt anges i vårt direktiv. Vi redogör också för representationen
utifrån ålder och socioekonomisk bakgrund. Representativiteten
när det gäller unga och personer med funktionsnedsättning redogör
vi för i kapitel 14 och 15.

7.2

Representationsidealet har förändrats

Vårt politiska system bygger på ett representativt och parlamentariskt statsskick. I de allmänna valen väljer vi de politiska ombud
som ska företräda oss och fatta beslut på våra vägnar. Vi röstar
dock först och främst på ett politiskt parti och det är som representanter för partierna som de folkvalda politikerna tar plats i full-
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mäktige och riksdag. Partierna styr själva över nomineringsprocesserna och fattar besluten om hur vallistorna ska sättas samman. De
politiska kandidaterna som väljs in företräder sina partier och följer
i regel deras ideologiska och sakpolitiska ställningstaganden.
Genom personvalet kan väljarna påverka rangordningen av kandidaterna, men denna möjlighet är begränsad.
Samtidigt är de folkvalda individer med egna politiska uppfattningar. Även om de har nominerats av partierna är de politiska
mandaten personliga. Ledamöterna kan agera som representanter
för andra intressen än de som partierna representerar. De kan välja
att prioritera sakfrågor utifrån sin egen övertygelse eller utifrån intressen som uttrycks av specifika väljargrupper. Representationsrollerna kan därmed vara dubbla. Inom statsvetenskapen definieras
dessa representationsideal som partiombud och väljardelegat. Medan
partiombudet i första hand tar hänsyn till partilinjen försöker väljardelegaten att företräda sina väljare. En tredje kategori är förtroendeombudet. Denne anser sig ha ett öppet mandat och fattar beslut självständigt efter egen uppfattning.1
Traditionellt sett har det varit partierna som representerat olika
väljargrupper. De har utgett sig för att företräda sociala grupper
såsom landsorts- eller stadsbefolkningen, arbetare eller tjänstemän
medan de enskilda politikernas representationsroller har haft mindre
betydelse. Under senare år har dock representationsidealen förändrats något. I och med att partierna har förlorat medlemmar och att
partiidentifikationen har försvagats uppfattas de inte längre lika
tydligt som representanter för särskilda väljargrupper. Personvalssystemets förstärkning kan i någon mån ses som ett tecken på ett
förändrat representationsideal. I de utredningar som ligger till grund
för personvalssystemet har spänningen mellan partiernas respektive
väljarnas makt över vem som blir invald stått i centrum. Skäl som
framförts för ett stärkt personvalssystem har bl.a. varit sjunkande
medlemskap i partierna och behovet av att återföra politiken till
väljarna.2 I synnerhet har förändringarna i väljarkårens sammansättning påverkat representationsidealen, t.ex. genom det minskade
klassröstandet, men också genom en politisk mobilisering av nya
sociala grupper. Det har medfört att de folkvaldas egen grupptill1
2

Wahlke, Eulau et al. 1962; Giljam, Karlsson & Sundell, 2010.
SOU 2007:68, s. 17 ff.
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hörighet och identitet har lyfts fram. Politikerna har fått ett större
utrymme att agera som företrädare för särskilda väljargrupper
snarare än enbart som partiombud.
Representationsidealet har i synnerhet förändrats genom det
jämställdhetsarbete som har bedrivits för att öka kvinnors närvaro i
politiken. Kvinnor var ännu 50 år efter den allmänna rösträttens
införande kraftigt underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. Ett förändringsarbete inom partierna påbörjades först under
1960- och 1970-talen.3 År 1985 tillsattes utredningen om ökad
kvinnorepresentation i statliga styrelser och kommittéer och utredningens betänkande Varannan Damernas (SOU 1987:19) satte
fokus på kvinnors representation i politiska församlingar. Frågan
behandlades även i Jämställdhetsutredningens betänkande Makt att
forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål
(SOU 2005:66). Utredningarna har inte lett fram till några krav på
formell representation, dvs. regler för fördelningen av poster mellan
män och kvinnor, men har bidragit till att etablera ett ideal när det
gäller lika representation av män och kvinnor i politiken.
I och med att mångfalden har ökat i det svenska samhället har
även frågan om utrikes föddas närvaro i politiken aktualiserats.
Under 1990-talet lyftes frågan av bl.a. Demokratiutredningen (SOU
2001:1), Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48) och den
Integrationspolitiska maktutredningen (SOU 2006:79). En politisk
mobilisering runt frågor om mångfald och antirasism har också
bidragit till att skapa medvetenhet i de politiska partierna om
vikten av att inkludera utrikes födda i det politiska arbetet. Kommundemokratikommittén lyfte även behovet av att vidga representationsidealet och att aspekter som funktionsförmåga och ålder
borde beaktas vid nominering till förtroendeuppdrag.

3

Freidenvall, 2006.
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Synen på social representativitet inom de politiska
partierna

De flesta politiker anser att det är viktigt att de beslutsfattande
församlingarna avspeglar befolkningssammansättningen. I svaren
från den enkät som vi har skickat ut till de lokala partiorganisationerna framkommer det att samtliga partier anser att det är viktigt att partierna presenterar vallistor där olika grupper är representerade, vilket framgår av figuren nedan.

Källa: Utredningens enkät genomförd mellan december 2014 och februari 2015.

När företrädarna för de lokala partiorganisationerna fick rangordna
vilka principer som är viktigast vid beslut om listsammansättning
uppgav de att kompetens spelade störst roll. Principen om en god
könsfördelning ansåg 76 procent av företrädarna ha stor eller mycket
stor betydelse. Även representationen av unga och utrikes födda
anses som viktigt, liksom det kanske självklara kriteriet att kandidaterna har stöd inom partiet. Flera partier uppgav också att det var
viktigt att kandidaterna representerade olika geografiska områden.
I Göteborgs universitets riksdagsundersökningar och kommunpolitikerundersökningar åren 2008 och 2012 uppgav också en majo-
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ritet av ledamöterna att det är viktigt att riksdagen eller fullmäktige
avspeglar centrala väljargrupper i samhället. Det var 57 procent av
riksdagsledamöterna och 39 procent av ledamöterna i kommunoch landstingsfullmäktige som ansåg att detta var mycket viktigt.4
Sedan valet 1994 tillämpar också de flesta partierna olika principer
för att uppnå vallistor med en jämn könsfördelning och flera partier
arbetar aktivt för att unga och utrikes födda ska vara representerade. Det visar att partierna överlag anser att god social representativitet är betydelsefullt.
7.2.2

Innebär social representativitet också
åsiktsrepresentativitet?

Frågan om hur politiker agerar i förhållande till sina olika representationsroller är omdiskuterad inom forskningen och det finns
inte en entydig bild om huruvida social representativitet också
innebär åsiktsöverstämmelse. Enligt SCB:s undersökning av folkvalda uppgav mer än var tredje fullmäktigeledamot att en anledning
till att de valde att kandidera var viljan att göra en insats för en viss
grupp i samhället.5 Det är svårt att avgöra om dessa sedan också
agerade som företrädare för gruppen.
Statsvetaren Daniel Wohlgemuth visar i en studie att kopplingen
mellan social och åsiktsmässig överensstämmelse är svag när det
kommer till kön, bakgrund och inkomst. När det kommer till ålder
är kopplingen omvänd på så vis att äldre politiker agerar mer i
enlighet med unga väljares intressen än vad unga politiker gör.6
Flera forskare har dock redogjort för betydelse av kvinnors närvaro
för det politiska utfallet. Enligt statsvetaren Lena Wägnerud står
kvinnliga politiker åsiktsmässigt närmare de kvinnliga väljarna och
driver dessutom frågor som kvinnliga väljare prioriterar högre. Kvinnornas närvaro i de beslutsfattande arenorna påverkar också attityderna hos de manliga politikerna. I kommuner med en hög andel
kvinnliga ledamöter i fullmäktige tenderar manliga politiker att vara

4

Karlsson & Giljam, 2014, s. 148.
SCB, 2015a.
6
Wohlgemuth, 2006.
5
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mer positiva till jämställdhetsfrågor än i kommuner med en låg andel kvinnor.7
Genom Göteborgs universitets enkäter har motiven bakom riksdags- och kommunfullmäktigeledamöters agerande och ställningstagande undersökts av David Karlsson och Mikael Gilljam. Här framkommer det att partidisciplinen överlag är stark och att den också
har stärkts på senare år, inte minst på lokal nivå. Det är ytterst få
politiker som uppger att de i första hand följer väljarnas intressen,
men åtminstone två av fem politiker säger att de röstar enligt sin
egen politiska övertygelse i principfrågor.8 I undersökningarna
framkommer det också att de flesta ledamöterna anser att det är
viktigt att representera gruppintressen. Det är enbart fyra procent av
de folkvalda ledamöterna som uppger att det inte är viktigt att
prioritera åtminstone någon grupp. Unga är den grupp som de
anser som viktigast att prioritera, men även äldres, kvinnors, invandrare/flyktingars och företagares intressen anses som viktiga att
prioritera. Prioriteringsordningen skiljer sig något mellan olika partier.
Samtidigt visar studien att viljan att representera särskilda
grupper generellt har minskat under senare år. Politikerna lyfter i
mindre utsträckning än tidigare fram särskilda gruppintressen.
Däremot tenderar ledamöter som tillhör en specifik social grupp i
större utsträckning än andra att prioritera, driva och stötta frågor
eller förslag som rör gruppen i fråga eller som förs fram av gruppen
eller deras intresseorganisationer. Detta är särskilt tydligt för ledamöter som själva är utrikes födda eller företagare. Sammantaget
tycks de flesta politikerna kombinera olika representationsideal
även om de fortfarande i första hand agerar som partiombud. Att
ledamöter samtidigt verkar för att driva gruppintressen står inte
nödvändigtvis i konflikt med viljan att representera det politiska
partiet. Dessa intressen kan sammanfalla.

7
8

Wägnerud, 1998.
För hela detta stycke se Karlsson & Gilljam, 2014. s. 151–173.
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7.3

Politisk jämställdhet

7.3.1

Utvecklingen mot mer jämställda politiska församlingar

Under de första 50 åren efter den allmänna rösträttens införande
var politiken främst en domän för män. Fram till slutet på 1960talet var knappt var tionde ledamot i riksdagen och i kommun- och
landstingsfullmäktige en kvinna. Partierna dominerades av män och
först 1985 fick ett riksdagsparti en kvinnlig partiledare, då Karin
Söder valdes till ledare för Centerpartiet.
Under 1960-talet blev den manliga politiska dominansen allt
mer ifrågasatt och jämställdhetsfrågan lyftes upp på den politiska
dagordningen. Debatten drevs delvis av en ny kvinnorättsrörelse,
bestående av organisationer såsom Grupp 8, men ett förändringsarbete hade också påbörjats inom några av de politiska partierna.
Kvinnoförbunden inom partierna hade också en viktig roll i förändringsarbetet och i att utöva ett tryck för en ökad kvinnorepresentation.9 De kvinnliga väljarna påverkade också partierna som började
konkurrera med varandra om vem som hade flest kvinnor på sina
vallistor. Lena Wägnerud menar att partierna anammade olika
strategier för att öka jämställdheten, såsom upprättande av allmänna mål, rekommendationer och kvotering.10 Detta jämställdhetsarbete ledde till att andelen nominerade och invalda kvinnor till
riksdag och kommun- och landstingsfullmäktige ökade kraftigt
under åren 1973 till 1991. Efter att kvinnorepresentationen hade
minskat vid valet 1991 bildades nätverket Stödstrumporna.11 Nätverket satte press på partierna genom att bl.a. hota med att de skulle
bilda ett eget parti. Vid valet 1994 införde Socialdemokraterna
principen ”varannan damernas”, vilket blev en vägledande princip
för samtliga partier i sammanställningen av vallistorna.

9

Freidenvall, 2006.
Wängnerud, 2001.
11
Nedgången var delvis ett resultat av att partiet Ny demokrati kom in i riksdagen. Av partiets riksdagsledamöter var enbart tre kvinnor.
10
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Andelen kvinnor i de folkvalda församlingarna
2006 års riksdag var den historiskt mest jämställda med 47 procent
kvinnor bland ledamöterna. I de senaste två valen har andelen kvinnor minskat på nationell nivå och var efter valet 2014 43,6 procent.
Nedgången kan till stor del förklararas av Sverigedemokraternas
ökade stöd vid de två senaste valen. Sverigedemokraterna är det
enda parti som inte antagit några principer för att uppnå en jämn
könsfördelning på vallistorna.
Andelen kvinnor i kommunfullmäktige har däremot ökat i de
senaste valen och var efter 2014 års val 44 procent. Av samtliga
nominerade kandidater var 42 procent kvinnor och 45 procent av
dessa hade placerats på valbar plats efter förra valets mandatfördelning. Detta tyder på att partierna tar hänsyn till kandidaternas
kön när de rangordnar vallistorna i syfte att förbättra könsbalansen.
Efter valet 2014 var 48 procent av ledamöterna i landstingsfullmäktige kvinnor.

Källa: Valmyndigheten, 2014.

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige varierar från lägsta nivån på
29 procent i Örkelljunga kommun till 59 procent i Nordanstig
kommun. Mindre kommuner och kommuner där en stor andel av
befolkningen har varit eller är sysselsatta inom jordbruks- eller
industrisektorn samt kommuner med en stor andel religiösa är ofta
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mindre jämställda än större kommuner, men dessa skillnader har
minskat över tid.12
Könsfördelningen skiljer sig mellan olika sociala grupper
Flera forskare har pekat på en tendens till att flera diskriminerande
ordningar samverkar och leder till en förstärkt exkludering av vissa
grupper.13 Enligt teorin om intersektionalitet drabbas kvinnor hårdare
om de samtidigt har en svagare socioekonomisk position i samhället och är utrikes födda. Det finns dock inget som tyder på att
dessa samverkande diskrimineringsordningar påverkat kvinnors politiska representation i Sverige. Det är något fler utrikes födda kvinnliga fullmäktigeledamöter än vad det är utrikes födda män. Det är
också fler utrikes födda kvinnor än utrikes födda män som innehar
tyngre poster i kommun och landsting.
När det gäller ålder är kvinnor något överrepresenterade bland
de yngre kommun- och landstingsfullmäktigeledamöterna. Männen
dominerar bland ledamöterna som är över 50 år och i synnerhet
bland de som är över 64 år, medan kvinnor är överrepresenterade i
ålderskategorierna 30 till 49 år. Detta förhållande skulle kunna innebära att den totala andelen kvinnor kommer att öka på sikt.14
Betydelsen av kön i rikspolitiken
Den nationella politiken har under senare år blivit mer jämställd.
Statsrådsposterna i de senaste regeringarna har varit jämt fördelade
mellan män och kvinnor. Bland statssekreterare har däremot männen
dominerat. Efter valet 2014 var 43 procent av statssekreterarna
kvinnor, vilket var en ökning från föregående regering.
I riksdagen har det traditionellt sett funnits en könsuppdelning
mellan utskotten. Kvinnor har haft en lägre representation i tyngre
utskott, såsom Konstitutions-, Justitie- och Finansutskotten, medan
de har varit överrepresenterade i Kultur- och Socialutskotten. I de två
senaste riksdagarna har könsfördelningen i utskotten varit mera
12

Wide, 2015.
SOU 2005:41.
14
SCB, 2015a.
13
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jämn liksom fördelningen av ordförandeposterna. Enligt en studie
av Lena Wägnerud får kvinnor i dag i större utsträckning än tidigare sitta i de utskott som de själva efterfrågar.15 Samtidigt visar en
studie av statsvetarna Hanna Bäck, Marc Debus och Jochen Müller
att kön har betydelse för vilka debatter som en ledamot deltar i och
hur mycket talartid som olika riksdagsledamöter tar. Manliga
ledamöter är mer aktiva när det kommer till makroekonomiska
frågor och dominerar debatterna inom transport-, finans- försvaroch näringsfrågor medan kvinnor är mer aktiva i debatter om sociala
frågor, såsom utbildning, hälso- och arbetsmarknad- och migrationsfrågor.16 En likande könsstereotyp fördelning är synlig när det gäller
vilka nämnder som kvinnliga och manliga politiker är ledamöter i på
kommun- och landstingsnivå.
Könsfördelning bland tyngre positioner i kommun och landsting
Kvinnors underrepresentation har traditionellt sett varit mer påtaglig i de organ och positioner som är högre upp i hierarkin. Det
innebär att trots att representationen generellt sett är jämställd är
kvinnor i lägre utsträckning representerade i de organ där de tyngre
besluten tar form. Den politiska makten utövas främst av arvoderade politiker såsom kommunalråden och landstingsråden samt
styrelse- och nämndordförandena. Den kvinnliga underrepresentationen bland de tyngre uppdragen har därför en större betydelse
än den politiska jämställdheten totalt. Under senare tid har emellertid könsfördelningen i de mer inflytelserika beslutsorganen förbättrats.
I dag utgörs kommunstyrelserna av cirka 41 procent kvinnor
medan var tredje ordförande i kommunfullmäktige är en kvinna.
Andelen kommuner där styrelsens ordförande är en kvinna har
ökat från 27 procent till 37 jämfört med förra mandatperioden.17
Kommunstyrelsens ordförande är en kvinna i Sveriges fem största
städer efter valet 2014. På landstingsnivå är 47 procent av ledamöterna i styrelserna och 48 procent av ordförandena kvinnor. Det
var också 36 procent av förstanamnen till kommunfullmäktige som
15

Karlsson & Gilljam, 2014.
Bäck, Debus & Müller, 2014.
17
SKL, 2015a.
16
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var en kvinna vid valet 2014, vilket är en uppgång med fyra procentenheter från valet 2010. Av Sveriges heltidsarvoderade politiker
är 37 procent kvinnor.18
Kvinnor är också underrepresenterade i de kommunala bolagsstyrelserna. Enligt riksdagens utredningstjänst var åtta av tio ordförande i de kommunala bostads- och fastighetsstyrelserna män
och enbart 26 procent av styrelseledamöterna var kvinnor 2011.19
Jämställdheten i de kommunala bolagsstyrelserna är nästan lika
skev som i privata bolagsstyrelser där enbart 24 procent av ledamöterna var kvinnor 2013.20 Andelen kvinnor som är ordförande i
privata bolagsstyrelser är knappt fem procent. I styrelserna till de
statligt helägda företagen var 49 procent av styrelseledamöterna
och 46 procent av ordförandena kvinnor 2015.21 Statliga styrelser
har en bättre könsfördelning än de kommunala eftersom regeringen,
till skillnad från kommunerna, tillämpar jämställdhetsprinciper för
tillsättningen av ledamöter.
7.3.2

Hinder för politisk jämställdhet

Färre kvinnor än män är villiga att gå in i politiken
För att uppnå en jämn könsfördelning behöver partierna rekrytera,
nominera och välja in ett lika stort antal män som kvinnor. Dessa
tre led kan ses som kritiska faser på vägen fram till jämställd
representation.22 När det kommer till rekrytering är det därför både
en fråga om att kvinnor ska vara intresserade av att engagera sig
partipolitiskt och att partierna ska lyckas rekrytera och locka till sig
kvinnor. Ett problem är att kvinnor generellt sett är mindre intresserade än män av att bli medlemmar i ett politiskt parti eller av
att ta ett politiskt uppdrag.23 SCB:s undersökning om levnadsförhållanden visar dessutom att kvinnor i mindre utsträckning än
män deltar i politiska diskussioner och att det är färre kvinnor än
män som är medlemmar och aktiva i ett politiskt parti.24
18

SCB, 2015a.
Uppgiften är från Wide, 2015. Vi saknar uppgifter gällande landstingsägda bolag.
20
Utbildningsdepartementet, 2014.
21
Regeringskansliet, 2014.
22
Wide, 2015.
23
Region Skåne, 2014; Bergström & Ohlsson, 2011.
24
SCB, 2013.
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I våra enkäter till de lokala partiorganisationerna uppgav nära
var tredje partiorganisation att de hade svårigheter att värva kvinnliga kandidater till förtroendeuppdrag. Svårigheten ska dock inte
överdrivas och totalt sett är det något fler partiorganisationer som
uppger att det är lätt att rekrytera kvinnor. Enligt Jessika Wides
studie av partiernas nomineringsprocesser är det fler partier i mindre
kommuner än partier i större kommuner som uppger att det inte
finns tillräckligt många kvinnliga kandidater.25
Att kvinnor är något mindre intresserade av att engagera sig
politiskt leder till att de politiska partierna måste anstränga sig för
att hitta kvinnliga kandidater. SCB:s studie av folkvaldas villkor visar
också att männen är överrepresenterade bland de personer som
själva bett om att bli uppsatta på listan inför val.26 Kvinnor måste i
större utsträckning än män övertalas för att kandidera och tar därför uppdrag mera motvilligt, vilket också framgår av våra intervjuer
med förtroendevalda.27 Därtill är det fler kvinnor än män som inte
vill bli åternominerade och som lämnar i sina uppdrag i förtid.
Fler kvinnor än män lämnar politiken
Ett problem när det kommer till könsfördelningen bland de tyngre
uppdragen är att det är färre kvinnor än män som har långvarig
politisk erfarenhet. Forskning visar att politisk erfarenhet ofta är
en förutsättning för att bli utnämnd till tyngre uppdrag. Ju högre
upp i politiken desto mer politisk erfarenhet har de förtroendevalda. I genomsnitt har fullmäktigeordförande 23 års erfarenhet
som fullmäktigeledamot, medan kommunstyrelseordförande har
19 års erfarenhet. Styrelseledamöterna har i genomsnitt 15 års
erfarenhet.28 Mikael Gilljam, David Karlsson och Anders Sundell
har i sin studie av kommunpolitiken tagit fram ett karriärsindex för
att mäta vilka egenskaper som är viktigast för att göra karriär i
kommunpolitiken. Enligt dem är medlemskap i ett parti som ingår i
den styrande majoritet och hög inkomst de två viktigaste egenskaperna följt av senioritet och manligt kön. Omvänt har den som
25

Wide, 2015.
SCB, 2015a.
27
Se kapitel 2 för mer information om de intervjuer och samråd.
28
Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010.
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sitter i fullmäktige för första gången minst chans att väljas till en
inflytelserik position.29
Olle Folke och Johanna Rickne beskriver i sin rapport till utredningen politiken som en rörledning (pipeline).30 Vid varje val sker
ett läckage av kvinnliga politiker. Kvinnor gör oftare avbrott från
politiken än män och kvinnors avbrott blir längre. Det är mindre
troligt att en sittande kvinnlig ledamot också blir invald i nästkommande val. Det är därför färre kvinnor som bygger upp den
erfarenhet som efterfrågas vid utnämningar till tyngre uppdrag.
Enligt SCB blev 52 procent av de som satt i kommunfullmäktige
vid förra mandatperioden återinvalda vid 2014 års val. Runt 25 procent blev överhuvudtaget inte åternominerade.31 Det berodde oftast
på att de lämnat politiken självmant, men ibland också på att de
petades av partiet. Av dem som satt i fullmäktige vid förra valet var
det tre procentenheter färre kvinnor än män som åternominerades
och en procentenhet färre kvinnor som blev återvalda. Bland kvinnor
som suttit två eller tre mandatperioder var det fyra till fem procentenheter färre kvinnor än män som återvaldes i nästkommande
val. Följaktligen blir könsskillnaderna större bland de erfarna politikerna än bland nykomlingarna. Av de erfarna politikerna, dvs.
politiker som suttit mer än en mandatperiod, är 58 procent män
och 42 procent kvinnor. Bland de än mer erfarna politikerna är
könsskillnaderna ännu större.
Det är också något fler kvinnor än män som hoppar av sina
uppdrag under den pågående mandatperioden. Sammanlagt lämnade 22 procent av de folkvalda kvinnorna fullmäktige i förtid
medan det var 18 procent av männen som hoppade av. Det är särskilt vanligt med avhopp bland kvinnor i åldersgruppen 30 till 49 år,
vilket troligen kan förklaras av att denna grupp kvinnor har svårt
att kombinera det politiska uppdraget med familjelivet, vilket vi
redogör för ytterligare här nedan.

29

ibid.
Folke & Rickne, 2015.
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Det är svårare för kvinnor att bli del av det politiska toppskiktet
På grund av att kvinnliga politiker lämnar politiken i större utsträckning än män är det, som vi nämnt ovan, färre kvinnor som
skaffar sig den politiska erfarenhet som efterfrågas vid utnämningar
till tyngre uppdrag. Folke och Rickne har undersökt andelen
kvinnor som lämnar politiken utifrån olika kvalifikationer såsom
utbildningstid, potentiella inkomst på den privata arbetsmarknaden
och yrkessektor.32 När de väger in kvinnors kvalifikationer framkommer att kvinnor försvinner från politiken i snabbare takt än
män trots att de har hög utbildning och inkomst. Detta är kvalifikationer som skulle kunna anses vara attraktiva partierna. När
jämförelser görs mellan folkvalda kvinnor och män med samma
politiska erfarenhet framkommer det att kvinnor också har lägre
sannolikhet att nå en topposition än män med samma erfarenhet.
Figuren nedan visar att det är mindre sannolikt att kvinnor som
varit i politiken lika länge som män blir utnämnda till både nämndordförande och ordförande för kommunstyrelsen.

Källa: Folke, Rickne 2015. Staplarna visar andel mandatperioder som ledamoten suttit och
sannorlikheten i procent att bli vald till nämnd- eller styrelseordförande.

Kvinnor har också lägre sannolikhet att avancera uppåt mellan
mandatperioderna. Skillnaderna kvarstod också när Folke och Rickne
kontrollerade för utbildning, ålder och yrke. Enligt forskarna är det
alltså inte tillräckligt att minska antalet kvinnor som lämnar
32

Folke & Rickne, 2015.
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politiken. Oavsett politisk erfarenhet blir färre kvinnor än män
utnämnda till högre poster i politiken. Det finns därmed något som
kan beskrivas som ett glastak inom politiken för kvinnor.
Familjeansvaret som hinder för kvinnors politiska karriär
Den könsgrundade maktfördelningen i samhället tar sig ett socioekonomiskt uttryck. Kvinnor utför alltjämt en betydligt större del
av arbetet i hemmet än männen. De tar 75 procent av föräldradagarna och tjänar i genomsnitt 86 procent av männens lön.33 Som
ett resultat av detta har kvinnor och män olika förutsättningar för
ett politisk deltagande. Kvinnor gör t.ex. oftare avbrott från sina
politiska karriärer än män när de får barn.
Bland de folkvalda som har barn under sex år är avhoppen enligt
SCB tio procentenheter vanligare för kvinnor än för män i samma
situation.34 Likaså är det betydligt fler kvinnor än män som lämnar
politiken om de får barn under mandatperioden. Detta förhållande
visar att kvinnor har svårare att kombinera det politiska uppdraget
med ett familjeliv. I SCB:s studie av de folkvaldas villkor uppgav
32 procent av de kvinnor som lämnat sina uppdrag i förtid att
familjeskäl hade betydelse för avhoppet. Motsvarande andel bland
männen var 24 procent.
Familjerelaterade orsaker tenderar också, enligt Folkes och
Ricknes analyser, att ha stor påverkan på om kvinnor stannar kvar i
politiken. När de har studerat hur olika händelser påverkar sannolikheten att stanna kvar i politiken framkommer det att händelsen
att få barn för första gången har störst påverkan på varför kvinnor
inte stannar kvar. Enligt Folke och Rickne kan könsrelaterade
skillnader i föräldraansvaret förklara drygt en tredjedel av den
totala könsskillnaden i politiken.35 Så länge kvinnor tar ett större
hem- och familjeansvar än män kommer kvinnor att ha sämre
förutsättningar att göra politisk karriär. Som vi visat ovan kan dock
inte faktorer som hör ihop med svårigheter att kombinera uppdraget med arbets- och familjeliv ensamt förklara varför kvinnor
lämnar politiken i större utsträckning än män.
33

SCB, 2014b.
SCB, 2015a.
35
Folke & Rickne, 2015, se också: Folke & Rickne, 2012.
34

219

De förtroendevalda och den sociala representativiteten

SOU 2016:5

Patriarkala värderingar hindrar kvinnors politiska karriär
Ett argument för att exkludera kvinnor från den politiska sfären,
som användes under den första tiden efter den allmänna rösträttens
införande, var föreställningen om en uppdelning mellan det offentliga och det privata. Kvinnor hade en roll som ansvariga för hem
och familj medan män hade ett samhällsansvar. Detta patriarkala
synsätt började utmanas på allvar under 1960-talet, men i våra
samråd med kvinnliga toppolitiker vittnar flera förtroendevalda om
att patriarkala värderingar fortfarande är framträdande i politiken.
Ett flertal kvinnliga toppolitiker uppgav att de behandlats olika inom
partierna utifrån kön, och att de varit tvungna att göra större avkall
på sina personliga intressen för att göra politisk karriär. Bilden är
inte entydigt negativ, men flera har upplevelser av att ha blivit särbehandlade. Samtidigt menade många av de kvinnliga politiker som
deltagit i våra samråd och som vi har intervjuat att kvinnor ställer
högre krav på sig själva och lägger ner mer tid på sina uppdrag än
vad män gör.36 De tenderar också att se fler hinder i politiken och
viker lättare ner sig vid konflikter. Kvinnor ansågs även överlag
vara mer försiktiga och mindre benägna att ta en strid. Flera av de
tillfrågade kvinnliga politikerna menade att kvinnor har en lägre
toleransnivå för det ofta aggressiva debattklimat som råder i
kommun- och landstingspolitiken. De flesta menade också att det
politiska klimatet har hårdnat. SCB:s studie av folkvaldas villkor
visar därutöver att kvinnor tycks ha ett sämre politiskt självförtroende än män.37 Kvinnliga ledamöter är exempelvis i regel mer
missnöjda med sin insats i fullmäktige än männen. Att kvinnor har
ett sämre politiskt självförtroende kan vara ett tecken på att det
politiska samtalet alltjämt är utformat efter manliga ideal.
I SCB:s enkät till folkvalda i kommun- och landstingsfullmäktige ställdes på vårt uppdrag en fråga om huruvida de förtroendevalda upplevt trakasserier eller diskriminering i sitt politiska
uppdrag. Enkäten visar att tolv procent blivit utsatta och att det är
något fler kvinnor än män som utsatts.38 De flesta av dessa hade
trakasserats eller diskriminerats av en annan förtroendevald. Kvinnliga politiker är också mer utsatta för trakasserier, hot och våld från
36

Utredningens intervjuer av förtroendevalda. Se kapitel 2.
SCB, 2015a.
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allmänheten än män. Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att av de kvinnliga heltidspolitikerna hade 59 procent
utsatts för trakasserier, mot 45 procent bland männen.39 Kvinnliga
politiker kände också en större oro.
Forskning visar därutöver att media granskar och dömer politiker olika utefter kön. Enligt en avhandling av Tobias Bromander
får män överlag mer medieutrymme än kvinnor i den vardagliga
nyhetsrapporteringen. Kvinnliga politiker får däremot mer uppmärksamhet vid politiska skandaler och dessa skandaler tenderar att
stanna längre på den mediala dagordningen än männens. I medierapporteringen blir kvinnors privatliv oftare föremål för granskning
än männens. I de fall då kvinnor råkar ut för skandaler riktas också
mer fokus på huvudpersonen och avgångskraven är mer ihärdiga.
Skillnaderna är inte stora, men genomgående.40
Den olika behandlingen av kvinnliga och manliga politiker inom
den politiska sfären, liksom av allmänheten och media, innebär att
kvinnor överlag har svårare att utöva ett politiskt uppdrag. Skillnaderna tyder på att en normativ ordning fortfarande råder enligt
vilken makten alltjämt ses som en manlig domän. Kvinnors närvaro
i politiken tycks uppfattas som provocerande för ett stort antal
personer.
Partiernas betydelse för att uppnå en jämn könsfördelning
Partierna har en central roll när det kommer till att påverka representativiteten i politiken. Partierna är, som Wide uttrycker det,
”grindvakter” till politikens församlingar. Ett motiv för partierna
att förbättra könsbalansen på 1970-talet var att locka så många
väljare som möjligt. En avsaknad av kvinnor eller allt för få kvinnor
skulle kunna ha uppfattats som negativt av framför allt kvinnliga
väljare. Enligt Wide finns det i dag inget samband mellan andelen
kvinnliga kandidater och andelen kvinnliga väljare. Samspelet med
väljarna och partikandidaterna är mer komplext än så. När väljarna
ges möjlighet att personrösta kryssar de exempelvis mer sällan för
kvinnliga kandidater.41
39
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Samtliga partier uttrycker i vår enkät till partiernas lokalorganisationer att en jämn könsfördelning är den princip som är viktigast,
förutom att kandidaterna är kompetenta, vid sammansättningen av
vallistorna.42 Inför riksdagsvalet 2014 tillämpade också samtliga
riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna, någon form av principer för könsfördelning i nomineringsprocessen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade på central nivå fattat
beslut om könskvotering som tillämpades i nomineringsprocesserna.
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna hade rekommendationer om en jämn könsfördelning medan Centerpartiet satte upp
ett mål om en jämn könsfördelning.43

Källa: Wide, 2015.

Enligt Folkes och Ricknes rapport har de partier som använt sig av
kvotering uppnått en mer jämställd representation. De partier som
använder kvotering har också en större andel kvinnliga listettor än
övriga partier och en större andel kvinnliga ordföranden. I och med
att de förtroendevalda kvinnorna generellt har en högre utbildning
42
43
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Wide, 2015.
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leder kvotering av kvinnor till att de förtroendevalda i sin helhet
blir mer kvalificerade. Att några partier gick före och kvoterade in
kvinnor bidrog inte bara till en bättre könsbalans inom dessa
partier utan möjliggjorde också för fler kvinnor att avancera i de
partier som inte använde könskvotering.44
Wides studie visar dock att formella principer, såsom kvotering,
kommer till uttryck på olika sätt när det kommer till det faktiska
nomineringsarbetet. Kvoteringskravet har inte avgörande betydelse
för utfallet på lokal nivå.45 I de flesta partier bjuds medlemmarna in
att nominera kandidater själva och att påverka rangordningen
genom provval. Själva listorna sätts sedan samman av valberedningen, styrelsen eller nomineringskommittén. De flesta partier tar
stor hänsyn till provvalsresultatet, men målet att uppnå jämställd
representation har också stor betydelse i alla partier. Tillgången på
kandidater spelar dock stor roll för utfallet, i synnerhet i små kommuner.
En faktor, som enligt Wide ofta är av större betydelse än könskvoteringen, är vem som toppar vallistan. Detta är av särskild betydelse för små partier som har färre mandat i fullmäktige att tillsätta.
Om ett parti har en man som förstanamn, blir män överrepresenterade om partiet vinner ett udda antal mandat, även om listorna
är varvade. Detta har särskild betydelse vid valet till riksdagen, där
det ofta enbart är toppnamnen på listorna från varje valkrets som
väljs in. Första namnet blir därför mer relevant än listans utformning i sin helhet. Till riksdagsvalet 2014 var det enbart i Vänsterpartiet och Miljöpartiet som andelen kvinnor var högre bland
förstanamnen än bland kandidaterna. I jämförelse var det ungefär
en tredjedel av Centerpartiets och Folkpartiets valsedlar som toppades
av en kvinna. I Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna var det bara en fjärdedel av listorna som toppades av
en kvinna.46
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Det är svårare för kvinnor att bli del av inflytelserika nätverk
En viktig faktor för att komma in i politiken och för möjligheten
till politisk karriär är tillträdet till inflytelserika nätverk. I utredningsrapporten Partierna nominerar (SOU 2006:53) har Maritta
Soininen och Nils Etzler intervjuat medlemmar och nomineringsansvariga i ett antal olika riksdagspartier.47 Forskarna konstaterar
att informella nätverk bildas mellan erfarna politiker. Nätverken är
ett resultat av den sociala gemenskapen partimedlemmar emellan,
men de bidrar även till att upprätthålla partiets särskilda identitet
och samhörighet. Enligt rapporten är tillträdet till dessa informella
nätverk av avgörande betydelse för att bli nominerad. Betydelsen av
sociala nätverk i politiken har även framhävts i annan forskning,
vilket vi redogör för i kapitel 6 om de politiska partierna.
I och med att manliga politiker tenderar att behålla sina uppdrag
under längre tid än kvinnliga politiker är de informella nätverken
inom partierna manligt dominerande. Detta kan enligt Folke och
Rickne ha betydelse för nomineringen. Kvinnors exkludering från
de manliga makteliterna är en förklaring till att kvinnor har svårare
att bli återvalda och utnämnda till tyngre positioner.48 Exluderingen
av kvinnor är inte en medveten form av diskriminering utan ett
resultat av att homosociala nätverk tenderar att stänga ute avvikande individer. Män på maktpositioner tenderar helt enkelt att
välja män, eller personer som i övrigt avspeglar deras egen identitet,
till andra maktpositioner.
Det är svårt att visa i vilken utsträckning som informella
manliga makteliter verkligen påverkar vem som blir nominerad och
omvald. Samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, tillämpar
principer för könsfördelning vid nomineringsprocesserna och valberedningarna är i regel tillsatta utifrån principer om jämställdhet. I
våra samråd med kvinnliga toppolitiker framkom det dock att informella nätverk och stödstrukturer inom politiken är viktiga. Enligt
flera av samrådsdeltagarna har kvinnor inte lika bra nätverk som
männen. Nätverken är främst, enligt samrådsdeltagarna, betydelsefulla för de förtroendevaldas möjligheter att utföra sitt politiska
arbete framgångsrikt och inte vid listsammansättningen eller
47
48
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utnämningen till inflytelserika uppdrag. Kvinnliga politikers brist
på nätverk innebär därmed att de inte får samma stöd som sina
manliga kollegor vid motgångar. Det medför att kvinnor blir mer
utsatta i politiken, vilket kan påverka deras intresse att ställa upp
till val. Några samrådsdeltagare framförde också att äldre och
erfarna kvinnliga politiker är dåliga på att hjälpa unga kvinnor att ta
sig in i politiken. Flera vittnar därför om den betydelse som
kvinnoförbunden spelar som stödstrukturer för kvinnor inom partierna.

7.4

Utrikes föddas politiska representation

Av tradition har det funnits rättsliga inskränkningar för utrikes födda
att väljas till högre politiska ämbeten. Fram till 1970-talet var statsråd tvungna att ha varit svenska medborgare från födseln, och en
tioårsregel för medborgarskap kvarstod fram till och med 2010.
Inskränkningarna var dels motiverade av lojalitetskrav, men avspeglade också ett synsätt om statsmakten som företrädare för en nationell eller etnisk gemenskap. Grundlagsutredningen ansåg dock att
behörighetskravet var en avvikelse från grundläggande principer i
den svenska folkstyrelsen om att inte göra åtskillnad mellan landets
medborgare (SOU 2008:125).
Även om det inte finns några formella begränsningar kvar för
utrikes födda svenska medborgare att väljas till politiska ämbeten är
de alltjämt underrepresenterade på alla beslutsfattande nivåer. Under
de senaste decennierna har dock mångfalden i det svenska samhället ökat. Andelen utrikes födda i bland de röstberättigade
uppgick vid riksdagsvalet 2014 till elva procent.
Kategorin utrikes födda är inte en homogen grupp. Gruppen
rymmer personer som invandrat till Sverige från olika delar världen
vid olika tidpunkter. Att en person är född utanför Sverige innebär
inte nödvändigtvis att den delar perspektiv med andra utrikes födda.
Det är rimligt att anta att personer som kommer från samma sociala sammanhang såsom bostadsområde eller socioekonomisk grupp
har mer gemensamt än två personer som är födda utanför Sverige.
För att få ett statistiskt överblickbart material har vi dock ändå valt
att undersöka representativiten av folkvalda och förtroendevalda
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födda i och utanför Sverige, men vi har i den mån det varit möjligt
lyft fram olikheterna inom gruppen.
Andelen utrikes födda politiker
Vid 2014 års val var det åtta procent av ledamöterna i riksdagen och
kommun- och landstingsfullmäktige som var utrikes födda. Antalet
utrikes födda i politiken har nästan fördubblats sedan 1991.
Samtidigt har dock andelen utrikes födda i befolkningen ökat kraftigt, vilket har lett till att utrikes födda var underrepresenterade i
högre grad vid 2014 års val jämfört med vid 2002 års val. Det var tre
respektive två procentenheter fler utrikes födda som nominerades i
riksdags- och kommunalvalen än som valdes in, vilket visar att
dessa kandidater placeras förhållandevis lågt på partilistorna. Vid
2014 års riksdagsval var det elva procent av de röstberättigade som
var utrikes födda, vilket innebär att det är tre procentenheter färre
folkvalda som är utrikes födda än andelen i valmanskåren. Samma
år var 17 procent av de röstberättigade i kommun- och landstingsvalen födda utanför Sverige. Därmed är underrepresentationen
betydligt mer påtaglig på lokal nivå. I gruppen utrikes födda på
lokal nivå ingår dock även utländska medborgare boende i Sverige,
av vilka knappt 36 procent röstade i kommun- och landstingsvalet.
Mindre än en procent av de folkvalda är icke-svenska medborgare.
Det är därför inte helt relevant att beräkna underrepresentation
utifrån samtliga röstberättigade i kommun- och landstingsfullmäktige som är födda utanför Sverige.
Den politiska representationen ser olika ut för olika invandrargrupper i Sverige. Av de utrikes födda folkvalda kommunpolitikerna var 4,8 procent födda inom Europa och 2,9 procent utanför
Europa. Av de utrikes födda i valmanskåren är ungefär två femtedelar födda utanför Europa. Det innebär att underrepresentationen
är något större bland de som invandrat från andra delar av världen
än Europa. På riksdagsnivå är denna situation omvänd. Där var det
fyra fler ledamöter som var födda utanför Europa än inom.
Som vi redovisade i avsnitten om jämställdhet i politiken är det
ungefär en procentenhet fler utrikes födda kvinnor än män som är
folkvalda på kommunnivå medan det är tre procentenheter fler
utrikes födda manliga än kvinnliga politiker i riksdagen och lands-
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tingsfullmäktige. Skillnaderna mellan de politiska partierna är dock
betydande vad gäller representativiteten. SCB redovisar ingen
statistik när det gäller utrikes födda politiker och ålder och därför
kan ingen jämförelse göras mellan unga och äldre.
Representativiteten för folkvalda som är födda i Sverige med
utländsk bakgrund är något bättre än för gruppen utrikes födda.
Det är ungefär en procentenhet färre folkvalda med två utrikes
födda föräldrar än motsvarande andel röstberättigade. Det är runt
sex procent av de folkvalda som är födda i Sverige och som har en
utrikes född förälder. Det motsvarar samma andel i valmanskåren.
Det är färre utrikes födda som har tyngre uppdrag
När det kommer till de tyngre förtroendeuppdragen, t.ex. ordförandeposter eller uppdrag i kommun- och landstingsstyrelsen, är
underrepresentationen av utrikes födda mera påtaglig. På kommunnivå är sex procent av kommunstyrelseledamöterna och fyra procent av styrelseordföranden utrikes födda. Av hel- och deltidspolitikerna är fyra procent utrikes födda, (fem procent är kvinnor och
fyra procent män). Detta visar att även om representationen av
personer födda utanför Sverige har ökat är deras inflytande över de
faktiska beslutsprocesserna alltjämt begränsad.

Källa: SCB 2011.

Som framgår av tabellen ovan har hälften av de utrikes födda som
är förtroendevalda ersättarposter. Dessa poster utgör 42 procent av
samtliga förtroendeuppdrag, vilket innebär att de utrikes födda är
överrepresenterade på de poster som har minst inflytande. Det är
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också fler utrikes födda som är ledamöter i geografiska nämnder
såsom stadsdelsnämnder. Underrepresentationen gäller även landstingsstyrelsen där fyra procent är utrikes födda. Sju procent av landstingsstyrelsens ordförande var födda utanför riket och en lite större
andel av de arvoderade politikerna i landstingen än i kommunerna
är utrikes födda.
7.4.1

Vad förklarar frånvaron av utrikes födda i politiken?

Lägre politisk delaktighet bland utrikes födda
SCB:s undersökning om medborgerliga aktiviteter visar att den
politiska delaktigheten generellt är lägre bland utrikes födda än
bland inrikes födda. Det är färre utrikes födda som är aktiva i politiska partier och ideella organisationer och det är färre som uppger
att de dagligen diskuterar politiska frågor.49 En konkret indikator
som visar på en lägre nivå av politiskt deltagande bland utrikes
födda är valdeltagandet. Skillnaderna i valdeltagandet mellan inrikes
födda och utrikes födda personer var i 2014 års riksdagsval 17 procentenheter. Det förhållandevis låga valdeltagandet avspeglar troligen också ett lägre intresse att gå in i politiken och att ta politiska
uppdrag. Samtidigt visar undersökningar att valdeltagandet ökar ju
längre tid en person vistats i Sverige. I riksdagsvalet 2010 var valdeltagandet bland de personer som har fått sitt medborgarskap
under 1990-talet 71 procent, vilket var 16 procentenheter lägre än
för inrikes födda, medan differensen mellan inrikes födda och
invandrare som fått sitt medborgarskap på 1970 och 1980-talet var
fem respektive nio procentenheter.50 Med vistelsetiden i Sverige ökar
den allmänna delaktigheten i samhället. Språkkunskap, etablering på
arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt leder till en känsla av
tillhörighet. Därmed stärks också motivationen till att delta politiskt.
Sammantaget leder detta till att färre utrikes födda engagerar sig
partipolitiskt och därmed är tillgången på utrikes födda kandidater
begränsad. Det var också flera politiska partier som i vår enkät till
de lokala partiorganisationerna uppgav att det var svårt hitta utrikes
49
50

SCB, 2013.
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födda kandidater, något som vi redogör för närmare längre fram.
Folke och Rickne visar också i sin rapport att vistelsetiden påverkar
sannolikheten att bli vald till tyngre uppdrag. När de räknar in
vistelsetiden minskar skillnaderna markant mellan inrikes och utrikes födda i sannolikhet att bli vald. En viss skillnad kvarstår dock
även för de grupper som varit i Sverige längre än 30 år.51
Diskrimineringen urholkar intresset för politiskt deltagandet
Det lägre politiska deltagandet bland utrikes födda kan inte enbart
ses som en fråga om integration och etablering i samhället. Flera
forskare hävdar att det låga valdeltagandet bland utrikes födda beror på ett aktivt avståndstagande från det politiska systemet. Enligt
sociologen Magnus Dahlstedt kan det lägre valdeltagandet i stor
utsträckning förklaras av att utrikes födda har en lägre tilltro till
det svenska samhället som sådant.52 Politiken upplevs inte fokusera
på de frågor som berör utrikes föddas situation. Upplevelser av
diskriminering och rasism fördjupar misstron till samhället generellt och till politiska institutioner. Att inte delta i de allmänna valen
eller vilja gå med i politiska partier kan tolkas som ett ställningstagande mot ett samhälle som många utrikes födda upplever sig
vara exkluderade från.
Flera studier visar på en utbredd diskriminering i samhället som
sådant. Diskrimineringen tar sig t.ex. uttryck på bostads- och arbetsmarknaden. Studier med av forskare konstruerade bostads- och
arbetsansökningar visar att det är betydligt svårare för personer med
utländskt klingande namn att få komma på bostadsvisningar eller
arbetsintervjuer. Personer med arabiska namn är mer utsatta än
andra grupper.53 Diskrimineringen av vissa invandrargrupper kan
skapa en känsla av att vara exkluderad från samhället och därmed en
ovilja till att delta politiskt. Detta påverkar tillgången på utrikes
födda kandidater för förtroendeuppdragen negativt.
Det finns också flera tecken på att utrikes födda förtroendevalda
får ett annat bemötande än inrikes födda och att deras politiska uppdrag därför är mer ansträngande. Enligt Brottsförebyggande rådets
51

Folke & Rickne, 2015.
Dahlstedt, 2005.
53
Diskrimineringsombudsmannen, 2010; Ahmed & Ekberg, 2009.
52

229

De förtroendevalda och den sociala representativiteten

SOU 2016:5

rapport Politikernas trygghetsundersökning är utrikes födda politiker något mer utsatta för hot, våld och trakasserier än politiker
med svensk bakgrund.54 Enligt Kommittén om hot och våld mot
förtroendevalda är det vanligare att politiker med utländsk bakgrund drabbas av allmänna hot som är avsedda att få dem att lämna
sina uppdrag medan svenskfödda oftare drabbas av hot som avser
att påverka särskilda beslut.55 Enligt SCB:s studie om folkvaldas
villkor i fullmäktige rådde det dock inga skillnader i andelen avhopp mellan utrikes och inrikes födda politiker under de två senaste
mandatperioderna.56
I våra intervjuer med förtroendevalda med utländsk bakgrund
ges ingen entydig bild i vilken mån rasism och diskriminering påverkar engagemanget bland utrikes födda. I någon mån finns det en
skiljelinje mellan förtroendevalda från de ”rödgröna” och från de
borgerliga partierna. De förra har en större benägenhet att förklara
underrepresentationen med diskriminering och ”strukturell rasism”,
medan de senare menar att underrepresentationen beror bl.a. på att
utrikes födda har sämre socioekonomiska resurser.
Avsaknaden av kontaktytor mellan utrikes födda och partiaktiva
Samtliga större städer i Sverige är segregerade i resursstarka
bostadsområden, där övervägande inrikes födda bor, och resurssvaga bostadsområden med en hög andel utrikes född befolkning.57
Bostadssegregationen tar sig också ett tydligt uttryck i politiskt
deltagande. Differensen mellan de valdistrikt i Stockholms kommun som hade högst och lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014
var 45 procentenheter. Liknande mönster finns även runt de andra
större städerna, med differenser på över 40 procentenheter.58
Statsvetaren Per Strömblad visar i en studie hur individer som
bor i resurssvaga områden påverkas av sin omgivning som sådan. 59
Enligt hans studie är individer som bor i områden med låg sysselsättningsgrad mindre intresserade och har sämre kunskap om poli54
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tiska förhållanden. De har också en mer negativ bild av politikens
möjligheter. Han menar att personer som bor i dessa områden i
mindre utsträckning än andra blir uppmanade att delta i politiska
livet. Detta gäller oberoende av individens sysselsättning, utbildning eller födelseland.
Bostadsområden med en hög andel utrikes födda är mindre
politikertäta. Enligt en granskning som gjordes av tidningen Hem
och Hyra bodde ingen riksdagsledamot 2014 i något av de områden
som regeringen pekat ut som de mest socialt utsatta områdena.60
Inför valet 2014 sammanställde SCB uppgifter för Sveriges radio
om var valkandidaterna bor. Enligt denna studie bor drygt var
tjugonde person i Sverige, 5,7 procent, i ett område där mer än
hälften av de boende är födda utomlands.61 Av de borgerliga
riksdagspartiernas kandidater var det en till två procent som bodde
i ett sådant område medan fyra procent av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas kandidater gjorde det. Sammantaget är andelen utrikes födda i politiken högre i de kommuner där
gruppen utrikes födda utgör en större andel av den totala befolkningen. Samtidigt visar Folkes och Ricknes studie att kommunbefolkningens sammansättning inte påverkar andelen utrikes födda
på de tyngsta uppdragen: nämndordförande och kommunstyrelsens
ordförande.62
I den intervjustudie som vi har genomfört med politiker som
har utländsk bakgrund framkommer det att flera av de politiker
som vi har intervjuat var hemmahörande i ett resursvagt område
och gav också flera exempel på områdenas politiska marginalisering, både i form av avsaknad av kontaktytor till föreningslivet
och partiväsendet och av stigmatisering. De menade att de har setts
som bärare av de sociala problem som förknippas med områdena.
Vidare ansåg flera att den geografiska dimensionen inte är lika
närvarande i nomineringsdiskussionerna som kategorin utländsk
bakgrund. En person menade till och med att det faktum att hon
växt upp i ett socioekonomiskt marginaliserat område utgjort ett
större hinder än hennes utländska bakgrund. Hon menade att hon
drivit frågor om vikten av geografisk representation i partiet och
60
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mött motstånd. Ytterligare en person menade att den lokala partiföreningen som han har tillhört har utmanövrerats på kongresser av
andra föreningar från resursstarka områden.
Partiernas rekryterings- och nomineringsarbete
De flesta partiföreträdare anser att det är viktigt att utrikes födda
finns representerade bland partiets valkandidater. I vår enkät med
de lokala partiorganisationerna uppger nära två tredjedelar att det
är av stor eller mycket stor betydelse att utrikes födda är representerade vid sammansättningen av partiets vallistor. Var tredje partiorganisation uppger också att de genomfört särskilda åtgärder för
att rekrytera kandidater från underrepresenterade grupper, såsom
utrikes födda. I SCB:s studie av de folkvaldas villkor uppger 84 procent av de förtroendevalda att deras partier i hög eller i viss grad
aktivt arbetar för att rekrytera underrepresenterade grupper, såsom
unga och utrikes födda, medan tio procent uppger att deras parti
inte gör något alls.63 Flera partier gör ansatser att direktrekrytera
utrikes födda. Enligt Paula Rodrigo-Blomkvists studie om utrikes
födda i politiken verkar partierna särskilt för att direktrekrytera
personer födda i Asien och Afrika.64
Samtidigt visar vår enkät till de lokala partiorganisationerna att
partierna upplever att det är särskilt svårt att rekrytera utrikes
födda. Sammanlagt var det 54 procent av partiföreträdarna som
uppgav att detta var svårt och enbart 14 procent som tyckte att det
var lätt. Svårigheten tycks variera beroende på andelen utrikes
födda bland kommuninvånarna, vilket också framkommer i Wides
underlagsrapport. Flera partiföreträdare framhåller också i våra
intervjuer att det är särskilt svårt att rekrytera utrikes födda. En
anledning som de anger är att dessa i högre utsträckning än
svenskar saknar föreningserfarenhet. Det är speciellt svårt att nå ut
till utrikes födda kvinnor i resurssvaga områden.
Arbetet med att rekrytera och nominera utrikes födda skiljer sig
emellertid åt mellan partierna. Av Miljöpartiets och Vänsterpartiets
folkvalda kommunpolitiker var 12,6 respektive 13,8 procent födda
63
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utanför Sverige. Det innebär att det var en större andel utrikes
födda i dessa två partier än i valmanskåren totalt. Lägst andel hade
Centerpartiet där 2,4 procent var födda utanför Sverige. Centerpartiet har dessutom sitt starkaste stöd i områden där andelen
utrikes födda är låg. Samma skillnader mellan partierna finns även i
riksdagen. Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet har högst
andel utrikes födda riksdagsledamöter. Ingen av de centerpartistiska riksdagsledamöterna är utrikes född. Anledningen till
varför vissa partier har en högre andel utrikes födda bland sina
företrädare kan dels bero på att dessa arbetar mer aktivt med att
rekrytera och nominera utrikes födda, men det kan också bero på
att de har en öppnare partikultur och att deras politik tilltalar fler
personer med utländsk bakgrund.
Ett ämne som har uppkommit i vår intervjustudie är den
särorganisering som finns i två av de fem partier som intervjuats.
Försök till en särorganisering av utrikes födda finns bl.a. i
Socialdemokraterna i Stockholm och i Vänsterpartiet på nationell
nivå. Vänsterpartiets nätverk ”rasifierade vänstern” skiljer sig från
Socialdemokraternas mer traditionella ”invandrarutskott”, så till
vida att det senare också är öppet för medlemmar med svensk bakgrund och har sin bas i de etniska s-föreningar som länge funnits i
invandrartäta stadsdelar. Invandrarutskottet har regelbundna
möten och driver frågor av som anses vara av särskild betydelse för
personer med utländsk bakgrund. Utskottet agerar mellanledsförhandlare i nomineringsprocessen och verkar för att stärka
representationen av personer med utländsk bakgrund på partilistorna.
När det kommer till nomineringsprocesserna finns det dock
inget som tyder på att utrikes födda generellt har en längre kvalificeringstid i partierna än inrikes födda. De flesta partiers valberedningar arbetar aktivt för att få in utrikes födda på listorna.
Enligt Wides undersökning kan utrikes födda missgynnas i partier
som tillämpar provval, eftersom dessa främst gynnar personer som
är bekanta för andra partimedlemmar.65 Samtidigt visar andra
studier att utrikes födda i större grad än svenskfödda gynnas av
personvalen. Den framgång som vissa utrikes födda kandidater har
i personvalen visar att de har haft förmåga att mobilisera väljare
som själva är utrikes födda. Den fördel som de utrikes födda har av
65
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personvalssystemet tycks dock inte gynna dem när det kommer till
att utnämnas till mer inflytelsesrika poster i kommunalpolitiken.66
Exkluderande partikulturer
Våra intervjuer med utrikes födda förtroendevalda ger inga belägg
för att de politiska partierna aktivt exkluderar eller missgynnar
utrikes födda. Det finns ingen uttalad rasism eller diskriminering
inom partierna. Denna bild framkommer också i Maritta Soininen
och Nils Etzlers utredningsrapport Partierna nominerar från 2006.
Få av de utrikes födda som intervjuades uppgav att de bemötts på
ett nedsättande sätt när de gått med i partiet. Flera menade snarare
att de mötts särskilt positivt med anledning av deras bakgrund,
men att partikulturen skapat vissa svårigheter för deras politiska
engagemang.67 Enligt SCB:s enkät till folkvalda i kommun- och
landstingsfullmäktige har cirka tolv procent av alla förtroendevalda
utsatts för diskriminering och trakasserier i det politiska arbetet.68
Det går emellertid inte att se att förtroendevalda som är födda
utomlands utsatts mer än andra.
Några av de förtroendevalda som har vi intervjuat säger dock att
de har mött fördomar hos andra partimedlemmar och att de dömts
på förhand som mindre kompetenta med anledning av sin bakgrund. Det kan ibland ha att göra med personens kraftiga brytning
eller ett uppträdande som av andra uppfattats som ”osvenskt”. En av
de vi har intervjuat uttrycker det som att det krävs en extrem form
av ”svenskhet” av personer med utländsk bakgrund. Det kan exempelvis handla om att vara lugn och balanserad. Vikten av att bete sig
”svenskt”, t.ex. att vara lågmäld och att inte sticka ut, har lyfts av
några av de som vi har intervjuat. En av de intervjuade politikerna
uppgav att hans stil och förhållningssätt inte hade uppskattas av en
partikollega med utländsk bakgrund, som hade uppmanat honom
att ”tagga ner blattigheten”.
Två av de män som har intervjuats lyfter fram svårigheten med
att delta i vissa sociala aktiviteter, t.ex. att jaga tillsammans, sitta i
bastun eller äta sill, vilket försvårar inkludering av personer med
66
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utländsk bakgrund i den innersta kärnan i partiet. Deltar man inte i
sådana aktiviteter blir det svårt att ingå i den gemenskap som på
många sätt utgör grunden för det politiska arbetet. En liknande bild
framkommer i Soininens och Etzlers studie. De menar att just
informella nätverk och sociala gemenskaper inom partierna är betydelsefulla. Dessa förstärker sammanhållningen i partiet, men exkluderar också personer som inte passar in.69
Flera politiker med utländsk bakgrund, men som är födda i
Sverige, ger också exempel på erfarenheter av särbehandling. Oftast
har det rört sig om svårigheter i de initiala mötena, tills dess att
partikollegorna lärt känna dem. De ger uttryck för flera faktorer
som samspelar på ett negativt sätt och som bidrar till deras exkludering. Det första bemötandet i partiet har enligt flera av de vi har
intervjuat haft avgörande betydelse för om personen i fråga väljer att
fortsätta att engagera sig.
Utrikes föddas möjligheter till politisk karriär
En betydelsefull faktor för att göra politisk karriär, vilket vi beskrev i avsnittet om politisk jämställdhet, är politisk erfarenhet.
Nykomlingar i fullmäktige har begränsade möjligheter att bli utnämnda till inflytelserika uppdrag i kommun- eller landstingspolitiken. SCB har i sin studie om folkvaldas villkor i fullmäktige
från 2015 tittat på hur många av de utrikes födda som blir återvalda
från en mandatperiod till en annan. Enligt SCB åternomineras utrikes födda i lägre grad än inrikes födda i nästkommande val och
ytterligare något färre blir återvalda. Medan 52 procent av alla inrikes födda förtroendevalda återväljs är det enbart 47 procent av de
utrikes födda som blir det. Det är också färre utrikes födda med
längre erfarenhet som blir återvalda. Betydligt fler utrikes än inrikes födda försvinner alltså bort från politiken mellan varje val.
Det innebär att de flesta utrikes födda i politiken är nyrekryterade
och att det är en mycket liten andel i denna grupp som har lång
erfarenhet. Därmed finns det ett lägre antal utrikes födda som har
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den politiska erfarenhet som i normalfallet krävs för att bli utnämnd till ett tyngre uppdrag.70
Folke och Rickne har studerat sannolikheten för utrikes födda
att göra politisk karriär. Enligt deras studie har de 66 procent lägre
sannolikhet än svensk födda att nå positionen som nämndordförande och 71 procent lägre sannolikhet att nå positionen som
kommunstyrelsens ordförande.71 Analysen visar att det är mindre
sannolikt utrikes födda, oberoende av kvalifikation och politisk
erfarenhet, blir utnämnda till tyngre poster. På detta sätt går det att
påstå att ett glastak existerar även för utrikes födda personer.
Betydelsen av nätverk och kontakter
Flera studier visar att informella kontakter är betydelsefulla för att
ta sig in i politiken. I vår enkät till lokala partiorganisationer uppger
de svarande att medlemmarnas personliga kontakter är den viktigaste kanalen för att rekrytera nya medlemmar. I SCB:s studie av
folkvaldas villkor uppgav ungefär hälften av de tillfrågade att de har
gått in ett parti efter att de har blivit tillfrågade eller för att de ingår
i ett socialt sammanhang med andra partiaktiva. Vidare har ungefär
40 procent av alla förtroendevalda föräldrar som själva varit politiskt aktiva.72 Utrikes födda saknar dock i regel politiska kontakter
som grundar sig på släktskap. Folke och Rickne visar i sin studie att
avsaknaden av släktingar inom politiken är en förklaring till varför
utrikes födda har lägre sannolikhet att nomineras. Detta kan dock
inte förklara varför de inte utnämns till tyngre uppdrag, såsom
nämndordförande och kommun- eller landstingsstyrelsens ordförande.73 Av samtliga politiker med utländsk bakgrund som vi intervjuat var det endast en person som hade föräldrar som var engagerade i ett politiskt parti i Sverige och som uppgav att han skolats
in i politiken från tidig ålder. Övriga intervjuade hade själva tagit
kontakt med partiet. En del hade visserligen uppmanats av personer
som själva varit politisk aktiva att engagera sig.
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Flera av de som vi har intervjuat bekräftar bilden av att
informella nätverk och kontakter är viktiga för den politiska karriären. De flesta menar emellertid att det med viss ansträngning och
tur går att skaffa sig dessa kontakter. Många menade att det varit av
betydelse att en inflytelserik person inom partiet tagit sig an dem
då de gått in i partiet, och på så vis agerat som mentor. Rollen som
mentor har ofta anammats av en person med en ledande roll i
partiet. Mentorn har säkerställt att de nya politikerna anmält sig till
rätt kurser, gått med i rätt föreningar och på andra sätt väglett dem.
Vikten av att ha någon i ledande position som ”backar upp en”,
som en av politikerna uttrycker det, är något som alla instämmer i.
Tillgången till stöd från ledande personer kan även vara en källa att
hämta kraft ur för att stå emot det motstånd som kan finnas internt
i partiet mot politiker med utländsk bakgrund.
Utrikes födda politiker som förebilder
Rollen som förebild för andra politiker med utländsk bakgrund är
ett tema som var återkommande i vår intervjustudie. De intervjuade
gav flera exempel på när personer som har bakgrund i samma land
eller världsdel som de själva gett uttryck för uppskattning eller
stolthet när de har träffat dem. Flera av de intervjuade uttryckte
också förvåning över uppskattningen, dels för att de själva inte
bedrivit någon kampanj som riktat sig till dessa väljargrupper, dels
för att identifikationen med gruppen långtifrån varit självklar för
alla. En av politikerna menade att han även mött uppskattning från
politiska motståndare med utländsk bakgrund, som i mötet med
honom varit lite artigare, lite trevligare och lite mer stöttande. Även
om han själv inte har tillskrivits en identitet som person med utländsk bakgrund i sitt parti, eller själv har identifierat sig som
sådan, uttryckte han ändå uppskattning över den gemenskap han
vid dessa tillfällen har upplevt.
Ungefär hälften av dem vi har intervjuat ser sig själva som
representanter för personer med utländsk bakgrund. En del avvisar
representationstanken på principiell basis, medan andra inte kan se
att de själva, med anledning av var de kommer ifrån och hur länge
de har bott i Sverige, kan föra fram gruppens intresse. De politiker
som har varit aktiva i ett tiotal år och i dag har uppdrag som hel-
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eller deltidsarvoderade förtroendevalda har lättare för att se sin
bakgrund som en tillgång när de ska driva mångfaldsfrågor än de
som är nya i politiken. Som en av de intervjuade uttrycker det var
hennes strävan initialt att sudda bort alla eventuella olikheter med
majoritetsgruppen, men med tiden har hon i stället börjat betrakta
sig själv som en representant för gruppen. Tiden i partiet kan även
ha den effekten att den utländska bakgrunden blir sekundär i
relation till hur andra partimedlemmar uppfattar en. Med tiden
tenderar identiteten som partimedlem, och inte som en person med
utländsk bakgrund, att bli mer framträdande. Bland dem vi har
intervjuat är det i huvudsak de intervjuade med bakgrund i Europa
som ger uttryck för möjligheten att förvärva en svensk identitet.
De som uppger att den möjligheten inte står till buds är i huvudsak
förtroendevalda från Latinamerika och Mellanöstern. En av de
intervjuade, vars föräldrar har sitt ursprung i Mellanöstern, menar
att det hon kallar igenkänningsfaktorn har hindrat henne från att
göra karriär. Det är inte många i ledande position inom hennes
parti som kan känna igen sig i henne. De som ser sig själva som
representanter för personer med utländsk bakgrund har det gemensamt att de har erfarenheter av diskriminering och menar att det
gemensamma gruppintresset för invandrade personer är att försöka
minska rasismen i samhället.

7.5

Representativiteten bland andra väljargrupper

7.5.1

Representativitet utifrån ålder

Både äldre över 65 år och yngre under 29 år är underrepresenterade
i politiken. Underrepresentationen av unga politiker i kommunfullmäktige är i jämförelse med den rösträttsberättigade befolkningen elva procentenheter. Av de som blev invalda som ordinarie
ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 2014 var åtta procent i
åldern 18 till 29 år. Motsvarande andel i landstingsfullmäktige och
riksdag var åtta respektive elva procent. Det är något fler unga
kvinnor som väljs in än unga män i kommunfullmäktige
Under 1980- och 1990-talen minskade andelen unga som nominerades, vilket troligen kan förklaras av att intresset bland unga för
ett partipolitiskt engagemang avtog. Under denna tid förlorade
exempelvis ungdomsförbunden mer än hälften av sina medlemmar.
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Under senare år har dock antalet unga som har nominerats ökat,
samtidigt som andelen unga som har blivit invalda i kommunfullmäktige har ökat med tre procentenheter sedan 2002. Totalt har
sannolikheten för de unga som kandiderar att också bli invalda
ökat. Det var ungefär en procentenhet färre unga som blev invalda
än som nominerades. Detta tyder på att det i dag inte bara är fler
unga som är intresserade av att kandidera, utan att partierna också
arbetar aktivt för att få in unga på vallistorna.

Källa: SCB Demokratistatistik.

Enligt vår enkät till de lokala partiorganisationerna var det hälften
av partierna som angav att jämn åldersfördelning hade mycket stor
eller stor betydelse. Samtidigt är unga den grupp som partierna
uppger som svårast att rekrytera från av samtliga kategorier som vi
har frågat om. Nästan var tredje partiorganisation anser att det är
svårt att rekrytera ungdomar. Det är inga stora skillnader när det
kommer till representationen av yngre i de olika partierna, med
undantag från Centerpartiet som har endast fyra procent unga
förtroendevalda.
Gruppen äldre över 65 år, vilket framgår av figuren ovan, är den
grupp vars andel i kommunpolitiken ökat mest av alla ålderskategorier. Det var tio procentenheter fler förtroendevalda äldre
över 65 år efter valet 2014 än vad det var efter valet 2002. Trots det
är det omkring sex procentenheter färre förtroendevalda över 65 år
än vad som finns bland de röstberättigade i sin helhet. Äldre är
239

De förtroendevalda och den sociala representativiteten

SOU 2016:5

också den grupp med lägst sannolikhet att väljas in. Det är
28 procent som nomineras, men enbart 19 procent som väljs in.
Uppenbarligen är äldre inte en grupp som prioriteras på vallistorna.
Det kan bero på att äldre är den grupp som de politiska partierna
anser är lättast att rekrytera till förtroendeuppdrag, och den grupp
som är mest överrepresenterad bland partimedlemmarna. Representationen av äldre är lägst bland de rödgröna partierna, samtidigt
som gruppen är något överrepresenterad bland Folkpartiets och
Moderaternas kandidater.
Gruppen äldre över 65 år, vilket har framgått av de samråd som
vi har haft med partiföreträdare, är viktiga för partierna eftersom de
har tid att ägna sig åt förtroendeuppdragen, har erfarenhet av politiskt arbete och är de som har lägst sannolikhet att lämna uppdragen i förtid. Den stabiliteten är viktig för lokalpolitiken.
Ålder och representativitet bland de tyngre uppdragen
Ungas underrepresentation bland de tyngre uppdragen, såsom ordförandeposter och uppdrag i kommunstyrelserna, är betydande.
Personer under 29 år utgjorde två procent av förstanamnen på vallistorna till kommunfullmäktige inför 2010 års val. Underrepresentation av unga på de tyngre uppdragen förefaller sig naturlig eftersom uppdragen i regel kräver erfarenhet av åtminstone två mandatperioder. Det är färre än fem procent av de unga under 29 år som
har suttit mer än en mandatperiod.
Samtidigt som de unga är underrepresenterade bland de inflytelserika uppdragen i kommunpolitiken är representationen av unga
betydligt bättre i riksdagen. Av samtliga riksdagsledamöter är
elva procent under 29 år. Det är lika många unga kvinnor som män
som är riksdagsledamöter. Andelen unga riksdagsledamöter har
ökat med sex procentenheter sedan valet 2010. Det är däremot enbart tre procent av riksdagsledamöterna som är äldre än 65 år samtidigt som äldre utgör 25 procent av den totala andelen röstberättigade. Bland riksdagsledamöter över 65 år är det en jämn
könsrepresentation.
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Representativitet utifrån socioekonomisk bakgrund

De som väljs till förtroendeuppdrag har en högre utbildningsnivå
än befolkningen överlag. Personer med hög utbildning är alltså
överrepresenterade. Mer än hälften av alla förtroendevalda på kommunal nivå har eftergymnasial utbildning, vilket är nära 20 procentenheter högre än genomsnittet bland den röstberättigade befolkningen. En hög utbildningsnivå bland politiker kan ses som önskvärd, men kan även resultera i en social selektion och att flera
yrkesgrupper inte blir representerade i politiken. Personer med låg
utbildning har, vilket vi visade i kapitel 6 om de politiska partierna,
blivit mer underrepresenterade i förhållande till andelen i befolkningen i de politiska partierna. Utbildningsnivån hos de som väljs
in till kommunala uppdrag har ökat över tid, men eftersom utbildningsnivån i samhället samtidigt har ökat har inte representativiteten när det gäller utbildning totalt sett förändrats.
Även höginkomsttagare är överrepresenterade bland de förtroendevalda. Det är också stora skillnader när det kommer till anställningssektor. Offentlig sektor och i synnerhet kommunen är den
vanligaste anställningssektorn för folkvalda. I kommunfullmäktige
är det 16 procentenheter fler kommunanställda och 18 procentenheter färre privatanställda än i befolkningen i sin helhet.74
Det finns vissa könsskillnader när det kommer till utbildning,
inkomst och anställningssektor. Efter kommunalvalet 2010 var det
tolv procentenheter fler kvinnliga fullmäktigeledamöter med låg
inkomst än män och fler manliga ledamöter med hög inkomst än
kvinnor. Samtidigt har kvinnliga ledamöter betydligt högre utbildning än sina manliga kollegor. Det var nio procentenheter fler män
än kvinnor i kommunpolitiken som saknade eftergymnasial utbildning. Förklaringen till att välutbildade kvinnor med låg lön var
överrepresenterade ligger troligtvis i att det är relativt sett färre
politiker som är anställda i privat sektor. Den kommunala sektorn
anställer också fler kvinnor än män, och följaktligen är nästan varannan folkvald kvinna kommunanställd. Kommunala anställningar
ger i regel låg lön, men kräver en eftergymnasial utbildning, vilket
bidrar till överrepresentationen av högutbildade kvinnor med låg
lön i politiken.
74
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En ytterligare faktor till varför kvinnor med högre utbildning är
överrepresenterade är partiernas kvotering av kvinnor till partilistorna. Enligt en studie av Timothy Besley, Olle Folke, Torsten
Persson och Johanna Rickne leder kvotering till att fler högutbildade kvinnor blir valda, men också att fler lågutbildade män får
lämna politiken. Den totala utbildningsnivån bland politikerna blir
alltså högre ju fler kvinnor som tar plats i de politiska församlingarna.75
7.5.3

De nationella minoriteternas politiska representation

Sverige har fem erkända nationella minoriteter; judar, romer, samer
(som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska
och meänkieli. Cirka en halv miljon personer definierar sig som
tillhörande en nationell minoritet i Sverige.76 Siffrorna ska dock
beaktas med viss försiktighet eftersom det inte förs någon statistik
om etnicitet i Sverige. En konskevens av detta, och som vi tidigare
redogjort för i kapitel 5 om valdeltagande, är att informationen om
nationella minoriteters politiska deltagande, såsom valdeltagande
och politisk representation, är bristfällig.
Utredningen om de finska och sydsamiska språken konstaterade
i sitt betänkande Att återta mitt språk - åtgärder för att stärka det
samiska språket (SOU 2006:19) att de nationella minoriteterna i
Sverige hade ett demokratiskt underläge. Det tar sig uttryck i
svårigheter att driva sina krav och även i att få sina intressen
tillgodosedda genom de vanliga demokratiska kanalerna. En orsak till
detta uppgavs vara deras relativa låga antal på många orter, något
som försvårar möjligheten att bli hörd. Utredningen lyfte även
fram de svårigheter de nationella minoriteterna möter vid försök
att nominera kandidater till vallistorna.77
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Överväganden och förslag om de förtroendevalda
och den sociala representativiteten

Sammanfattande analys: Kvinnor, utrikes födda samt unga och
äldre personer är alltjämt underrepresenterade i politiken.
Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att förbättra jämställdheten och jämlikheten i politiken. Det huvudsakliga ansvaret för
att förbättra den sociala representativiteten ligger hos de politiska partierna.
Vi menar att förutsättningarna för ett jämlikt politiskt inflytande
blir bättre när alla olika delar av befolkningen är representerade i de
beslutsfattande församlingarna. Social representativitet är en rättvisefråga och en fråga för demokratins legitimitet. Om vissa väljargrupper är underrepresenterade kan det vara ett tecken på att de är
exkluderade från politiken och det politiska beslutsfattandet. Social
representativitet är också viktigt för att allas röster ska komma till
uttryck i beslutsfattandet och att de kunskapsresurser som olika
sociala grupper bär på ska tas till vara. Politiker som delar sociala
och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp har också
en bättre förmåga att fånga upp, lyssna in och förmedla deras intressen och åsikter. Dessutom påverkar representativiteten delaktigheten i samhället. Det är rimligt att anta att individer blir motiverade att delta när de känner sig delaktiga och upplever sig vara
representerade eller då politiker med samma bakgrund kan utgöra
förebilder.
I vår översyn har vi främst fokuserat på representativitet utifrån
kön, bakgrund (födelseland) och ålder. När det gäller dessa tre
aspekter kan vi konstatera att politiken varken är jämställd eller
jämlik. Jämställdheten i de politiska församlingarna har förbättrats
över tid, även om kvinnors representation i riksdagen har minskat
de två senaste mandatperioderna. Det är i dag något fler kvinnor
som innehar tyngre poster, såsom kommun- eller landstingsstyrelsens ordförande, än vad det var vid ingången av millenniumskiftet.
Totalt sett är dock kvinnor underrepresenterade på inflytelserika
positioner. Kvinnliga politiker är mer utsatta för hot, våld och trakasserier och lämnar också sina uppdrag under och efter mandat-
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perioden i högre utsträckning än män. Kvinnor är också tydligt
underrepresenterade i kommunala bolagsstyrelser.
Därutöver avspeglar inte de politiska församlingarna den mångfald som i dag finns i det svenska samhället. Utrikes födda är underrepresenterade på alla nivåer i politiken. Personer som invandrat till
Sverige engagerar sig i lägre utsträckning än inrikes födda i kommun- och landstingspolitiken, men delaktigheten ökar med vistelsetid i Sverige. Denna eftersläpning i deltagandet är det främsta skälet
till att utrikes födda är underrepresenterade. Upplevelse av diskriminering är också en faktor som påverkar delaktigheten bland
utrikes födda. Bostadssegregationen innebär att det är en stor andel
utrikes födda som bor i politikerglesa bostadsområden. Eftersom
de flesta som går in i politiken gör det efter att de har kommit i
kontakt med andra partiaktiva är det mindre sannolikt att utrikes
födda motiveras av andra att engagera sig. Dessutom upplever
utrikes födda ofta att kulturen inom partierna är ett hinder för
deras politiska engagemang och karriär. Undersökningar visar också
att utrikes födda avancerar mer långsamt mot de tyngre uppdragen
än inrikes födda.
Unga och äldre är också underpresentade i de folkvalda församlingarna. Underrepresentationen av unga i kommunfullmäktige i
relation till andelen bland de röstberättigade är elva procentenheter
medan underrepresenationen av äldre över 65 år i riksdagen är
23 procentenheter. Det kan medföra att ungas och äldres perspektiv inte tillgodoses i det politiska beslutsfattandet. När det gäller
unga medför underrepresentationen i den lokala demokratin att det
är få unga som får erfarenhet av att ha ett förtroendeuppdrag, vilket
är viktigt för den fortsatta politiska karriären. Den kraftiga
underrepresentationen av äldre i riksdagen är också problematisk.
Partierna tycks vara ointresserade av att ta tillvara på den erfarenhet
och kunskap som äldre besitter. Äldre förtroendevalda är dock
viktiga för partierna eftersom de har tid att ägna sig åt förtroendeuppdragen, ofta har erfarenhet av politiskt arbete och är de
som har lägst sannolikhet att lämna uppdragen i förtid. Den
stabiliteten är viktig för politiken.
I kapitel 15 gör vi också en översyn av representativiten av
personer med funktionsnedsättning och konstaterar att denna grupp
också är underrepresenterad.
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Att förändra rekryteringsprocesserna för att politiken mer tydligt ska avspegla den mångfald som präglar samhället i dag är
avgörande för demokratins utveckling och den politiska jämlikheten. Upplevelser av att vara exkluderad från politiken kan påverka
förtroendet för demokratin negativt och minska incitamenten för
politisk delaktighet överlag. Det är därför viktigt att de politiska
partierna gör sig tillgängliga för alla.
Det är dock viktigt att partierna i sina ansträngningar för att
förbättra den sociala representativiteten inte öppnar upp för politik
som fokuserar mer på identitet än åsikter. Politiker bör i första hand
väljas utifrån sina ideologiska och sakpolitiska ställningstaganden,
och inte för att de företräder en specifik grupp i samhället. Målsättningen bör vara att komma bort från skillnader utifrån kön och
ursprung och inte att förstärka dem. Så länge påtagliga skillnader
består mellan olika grupper i samhället är det dock nödvändigt med
särskilda åtgärder för att utjämna dessa skillnader.
Jämställdheten och jämlikheten i politiken skulle kunna förbättras
genom åtgärder som gör det enklare att kombinera förtroendeuppdrag med arbets- och familjeliv och genom åtgärder som gör
partierna mer tillgängliga för personer med en annan bakgrund.
Sådana åtgärder kan bara delvis genomföras av det offentliga. Det
huvudsakliga ansvaret ligger på de politiska partierna som har till
uppgift att rekrytera, engagera och tillsätta de förtroendevalda. I
viss mån är politiken en avspegling av samhället i stort och för att
ändra jämställdheten och jämlikheten i politiken måste samhället i
stort förändras. Den normativa ordning som återskapar föreställningar om personers olikheter utifrån t.ex. kön, hudfärg, bakgrund, ålder, funktionsförmåga eller sexuell identitet måste utmanas.
7.6.1

Jämställdheten i kommunala organ och i kommunala
bolagsstyrelser

Utredningens bedömning: Den förbättring som skett under
senare år när det gäller jämställdheten i styrelser och nämnder i
kommuner och landsting samt för ordförandeposter ger inte
någon anledning att föreslå tvingade åtgärder såsom kvotering.
Däremot är den bristande jämställdheten i styrelserna i de kommunala bolagen ett problem.
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För att könsbalansen i de kommunala bolagens styrelser ska
bli jämnare kan partierna samordna sina nomineringsprocesser.
Kommunerna och landstingen bör eftersträva en könsfördelning
i styrelserna på minst 40 procent.
Jämställdheten i kommunal- och landstingspolitiken har förbättrats
under senare år. Den förbättrade representationen kan förklaras av
de politiska partiernas aktiva jämställdhetsarbete och av det faktum
att några partier har kvoterat in kvinnor. Det finns dock några
områden i den lokala politiken dör jämställdhetsarbetet kan förbättras. Ett sådant är styrelserna i de kommunala bolagen. År 2011
var enbart 26 procent av ledamöterna och knappt 20 procent av
ordförandena i de kommunala bolagsstyrelserna kvinnor. Det är i
nivå med de privata bolagsstyrelserna, men långt under de statlig
ägda bolagen. Utrikes födda är också dåligt representerade i de
kommunala bolagsstyrelserna.
Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
har sett över hur styrelseledamöter i de kommunala aktie- och
handelsbolagen utses. Enligt utredningens översyn har nästan hälften av kommunerna och landstingen antagit ett styrdokument
rörande styrning av bolagen. SKL har tagit fram principer för
bolagsstyrning och dessa omfattar principer för hur styrelsen ska
tillsättas. SKL:s principer är inte avsedda att vara styrande, utan ska
fungera som ett underlag för lokala bedömningar. Enligt denna ska
en jämn könsfördelning eftersträvas. Tillsättandet av styrelseledamöter är emellertid en fråga som de politiska partierna ansvarar för
och riktlinjerna har i denna bemärkelse ingen påverkan på nomineringsrocesserna.78 Utredningen om en kommunallag för framtiden ansåg att det finns ett behov av att kunna förse de kommunala bolagens styrelser med ledamöter som har olika former av
kompetens, även om de inte har någon partipolitisk bakgrund.
Utredningen föreslog därför att fullmäktige får besluta att en
minoritet av ledamöterna i en styrelse i ett kommunalt aktiebolag
ska kunna utses utan att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
tillämpas. Det innebär att en minoritet av ledamöterna ska kunna
utses utan partipolitisk grund.
78

SKL, 2006.
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Utredningen föreslog vidare att om fullmäktige väljer att utse
ledamöter på annan än en partipolitisk grund så ska fullmäktige
också anta riktlinjer i vilka det ska anges vilken kompetens och
erfarenhet styrelseledamöterna ska ha med hänsyn till bolagets
verksamhet. Den närmare utformningen av riktlinjerna ansåg utredningen är något som bör avgöras lokalt. Utredningen anförde
vidare att en viktig fråga att beröra i riktlinjerna är hur man kan
stimulera en jämnare könsbalans. Däremot menade utredningen att
det inte var möjligt att föreslå en uttrycklig skyldighet för kommunerna och landstingen att utse styrelser med en jämn könsbalans. Att införa ett sådant krav skulle enligt utredningen rimligen
också behöva omfatta val av ledamöter och ersättare i alla andra
kommunala organ, eller i ett aktiebolag generellt, och ett sådant
förslag låg utanför utredningens direktiv.
Vikten av att partierna samordnar sina nomineringsprocesser för
jämnare könsbalans i bolagsstyrelserna
Vi har enligt våra direktiv ett särskilt uppdrag att utreda hur
jämställdheten kan förbättras i kommun- och landstingsstyrelser,
särskilt när det gäller tyngre förtroendeuppdrag. Den förbättring
som har ägt rum under senare år när det gäller styrelser och
ordförandeposter ger oss inte någon anledning att föreslå några
tvingade åtgärder. Däremot är den bristande jämställheten i styrelserna i de kommunala bolagen ett problem. De kommunala
bolagen står för en viktig del av den kommunala verksamheten och
det är viktigt att kommuner och landsting har en väl fungerande
ägarstyrning av sina bolag. En del av en sådan ägarstyrning handlar
om att utse ledamöter till styrelsen.
Det är fullmäktige i kommunerna och landstingen som utser
kommunens respektive landstingets ledamöter i de kommunala bolagens styrelser. Av 5 kap. 46 § KL framgår det att val av ledamöter
och suppleanter i styrelsen för kommunala bolag ska under de
förutsättningar som anges i 2 § lagen om proportionellt valsätt vara
proportionella. Av denna bestämmelse framgår det att ett val ska
vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som
motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter
delas med det antal personer som valet avser, ökat med en. Detta
innebär i praktiken att de kommunala bolagens styrelser tillsätts på
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samma sätt som de kommunala nämnderna, dvs. genom de politiska partiernas nomineringsarbete och i kommun- eller landstingsfullmäktiges valberedning. Det är dock möjligt att lokalt komma
överens om en annan ordning, men detta förutsätter bred partipolitisk samsyn.
Vi anser att det är mycket viktigt att de förtroendevalda i kommuner och landsting strävar efter att könsbalansen även i styrelserna för de kommunala bolagen blir mer jämn än den är i dag. Det
är viktigt att det offentliga är en förebild när det gäller jämställdhet.
Det är också viktigt att öka representationen av andra underrepresenterade grupper, främst utrikes födda. Vi har därför utrett
möjligheterna att införa en skyldighet för fullmäktige att anta
riktlinjer för hur bolagsstyrelserna ska bli mer jämställda och
jämlika. Vår utredning visar dock att detta inte är möjligt med vårt
nuvarande system där de politiska partierna ansvarar för nomineringsförfarandet. En förändring som skulle innebära att partierna
fråntas makten över nomineringen är inte önskvärd eftersom det
skulle försvaga väljarnas möjligheter till påverkan och ansvarsutkrävande. Vi vill dock betona vikten av att alla partier i en kommun eller ett landsting kommer överens om att samordna sin
nomineringsprocess på så sätt att könsbalansen i de kommunala
bolagens styrelser blir jämnare t.ex. genom att partierna nominerar
två kandidater, en man och en kvinna, till valberedningen. Enligt
vår mening bör kommunerna och landstingen eftersträva en könsfördelning på minst 40 procent, något som också har uppnåtts i de
bolag som förvaltas av Regeringskansliet.79 Även en bättre representativitet av andra grupper bör eftersträvas, i synnerhet utrikes
födda.

79

Regeringskansliet, 2014.
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Uppföljning av den sociala representativiten
och förtroendevaldas villkor i den nationella
och lokala politiken

Utredningens förslag: Den sociala representativiteten i de
politiska församlingarna på nationell och lokal nivå ska en gång
per mandatperiod följas upp av SCB.
SCB har på uppdrag av regeringen följt upp den sociala representativiteten i de politiska församlingarna på nationell och lokal nivå
liksom undersökt de förtroendevalda villkor och presenterat demokratistatistik på sin webbportal och i rapporter, såsom rapporten
Folkvaldas villkor i fullmäktige (Ju2014/5631/D). Uppföljningarna
har genomförts inom ramen för SCB:s anslag eller med särskilda
medel från regeringen eller SKL. SCB har presenterat statistik om
den horisontella representativiteten i fullmäktige och nämnder,
men också den vertikala, dvs. fördelningen av de olika uppdragen.
Uppföljningarna har gjort det möjligt att sätta press på de politiska
partierna att kontinuerligt arbeta för att förbättra representationen
av vissa grupper.
Vi anser därför att SCB ska få i uppgift att följa upp den sociala
representativiteten en gång varje mandatperiod. Statistik bör tas
fram både gällande kön, födelseland, ålder och eventuellt andra bakgrundsvariabler. Uppföljningen bör omfatta såväl vertikal som
horisontell representativitet, liksom representativiteten inom de
kommunala bolagsstyrelserna. En återkommande publicering av
hur det ser ut med den sociala representativiteten på lokal och
nationell nivå kan bidra till en offentlig debatt i frågan om social
representativitet.
Mot bakgrund av de utmaningar som identifierats för de nationella minoriteterna anser vi även att SCB bör få i uppgift att
genomföra en särskild undersökning om nationella minoriteters
politiska representation. Datainsamlingen för en sådan studie bör
utgå från de överväganden som gjorts vid tidigare kartläggningar av
situationen för nationella minoriteter, t.ex. folkhälsoundersökningar
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och motsvarande. Det kan innebära att datainhämtningen kan behöva
vara olika för de olika nationella minoriteterna.80
7.6.3

Kommunerna och landstingens arbete för en förbättrad
social representativitet

Utredningens bedömning: Fullmäktige eller styrelsen bör verka
för att fler kvinnor, utrikes födda, unga och äldre ska vilja ta
förtroendeuppdrag och kandidera till tyngre uppdrag.
Även om arbetet för att förbättra den sociala representativiteten i
huvudsak är en fråga för de politiska partierna finns det åtgärder
som även kommuner och landsting skulle kunna göra för att underlätta för förtroendevalda att kombinera sina uppdrag tillsammans
med ett arbets- och familjeliv. Ansvaret för att sådana åtgärder
vidtas måste ligga på fullmäktige eller på kommun- eller landstingsstyrelsen. I våra samråd och intervjuer med förtroendevalda har
flera lyft vikten av förekomsten av utskott eller beredningar med
ett särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor. Dessa kan driva på jämställdhetsarbetet. Samtidigt har flera påpekat att utskotten kan
riskera att bli alibin och att en förutsättning för att de ska få någon
effekt är att de har ett tydligt mandat. Därtill har flera lyft att
utskottens position i den kommunala hierarkin är av betydelse. Ett
utskott under kommun- eller landstingsstyrelsen har större möjligheter att driva på utvecklingen mot ökad jämställdhet i kommunen
eller landstinget. Ett uppdrag att förbättra representativiteten av
kvinnor, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda skulle också kunna ges till de demokratinämnder och
demokratiutskott som finns i flera kommuner och landsting.
En ytterligare åtgärd som fullmäktige skulle kunna genomföra
är att anta en s.k. mångfaldspolicy eller en likabehandlingsplan.
Enligt den enkät som vi har genomfört i kommunerna och
landstingen är det 31 procent av kommunerna och landstingen som
har antagit en mångfaldspolicy för förtroendevalda och tjänstemän.
Det är dock enbart 20 procent som utifrån mångfaldspolicyn har
vidtagit några åtgärder för att förbättra mångfalden i det politiska
80

Se diskussion i Folkhälsomyndigheten, 2014.
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arbetet. Att det är ett mindre antal som har vidtagit åtgärder i det
politiska arbetet kan eventuellt förklaras av att de flesta kommunerna
och landstingen anser att detta är ett arbete som enbart berör
tjänstemännen och arbetet i förvaltningarna och att det är de
politiska partiernas uppgift att vidta åtgärder som gäller de förtroendevalda. Vi menar att det är viktigt att sådana policys genomsyrar hela
verksamheten för att de ska kunna leda till reella förändringar.
7.6.4

De politiska partiernas insatser för att förbättra
den sociala representativiteten

Utredningens bedömning: De politiska partierna har det huvudsakliga ansvaret för att förbättra den sociala representativiteten.
Partierna bör genomföra ett systematiskt arbete för att försäkra
att politiken blir mer jämställd och jämlik.
Arbetet för att förbättra den sociala representativiteten är i första
hand ett ansvar som vilar på de politiska partierna. Vår översyn
visar att de flesta partier arbetar aktivt för att rekrytera underrepresenterade grupper och för att få en jämn könsbalans vid listsammansättningen. Utifrån de samråd och intervjuer som vi har
haft med olika företrädare för de politiska partierna lämnar vi här
nedan ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare förbättra
den sociala representativiteten.
Nominera alltid två kandidater – en kvinna och en man
En svårighet när det kommer till att uppnå en jämn könsbalans i
politiken är det faktum att de politiska partierna har makten över
nomineringsprocessen. Även om de politiska partierna överlag har
en ambition att uppnå jämn könsbalans i styrelser, nämnder, utskott och kommittéer m.m. måste partierna samordna sina nomineringsprocesser för att utfallet ska bli jämställt. För att underlätta
samordningen i nomineringsprocesserna bör partierna ha som
princip att alltid nominera två kandidater; en man och en kvinna.
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Inför roteringsprinciper för tyngre uppdrag
Vår översyn visar att omsättningen av tyngre uppdrag är låg. De
förtroendevalda som når toppen inom politiken tenderar att stanna
där. Av de som har tyngre uppdrag, dvs. ordförande eller styrelseledamot, är det mer än hälften som också behåller uppdraget under
nästa mandatperiod.81 Detta gör att det blir svårare för personer
med kortare erfarenhet i politiken att göra karriär. Det är också
färre kvinnor och utrikes födda som innehar de tyngre uppdragen.
Den låga omsättningen av förtroendeuppdrag är ett problem när
det kommer till att uppnå en god social representativitet. Ett
hinder för en jämställd och jämlik representation är i regel inte att
personer från underrepresenterade grupper inte har ett intresse att
ta uppdrag utan snarare att personer från överrepresenterade
grupper inte vill lämna förtroendeposter och ge plats. Vi diskuterar
därför i kapitel 9 att partierna i fullmäktige gemensamt bör komma
överens om att begränsa antalet mandatperioder för ordförande i
styrelsen eller i en nämnd. Vi anser att de politiska partierna internt
också bör kunna införa begränsningar för hur länge en person kan
sitta på ett särskilt uppdrag. Det skulle öppna upp möjligheter för
andra kandidater att träda fram och få ansvarsfulla positioner inom
politiken.
Överväg kortare mandatperioder
Av de unga förtroendevalda i kommunerna är det nästan hälften
som hoppar av innan mandatperioden är slut. I landstingen är
andelen något mindre, men fortfarande hög. Avhoppen beror till
stor del, vilket vi redogör för i kapitel 8, på att unga flyttar från sin
hemkommun, men även att det är svårt att kombinera uppdragen
med familj- och arbetsliv. En metod för att minska avhoppen kan
vara att tillsätta förtroendevalda på kortare mandatperioder. Ett
förtroendeuppdrag på en hel mandatperiod kan upplevas som ett
tungt åtagande för en person utan tidigare politisk erfarenhet.
Kortare mandatperioder kan därför vara lämpliga för personer som
är nya i politiken. Det gäller dock enbart för de förtroendevalda
som är valda av fullmäktige till ledamot i nämnder, utskott eller
81

SCB, 2015a.
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styrelser. Det finns även partier som infört en möjlighet för yngre
förtroendevalda att rotera på de politiska uppdragen, efter halva
mandatperioden byter man nämnd. En sådan rotation kan ge nya
förtroendevalda en möjlighet att få erfarenhet av fler politikområden.
Arbeta med mentorer
Det går inte att skolas in till ett partipolitiskt arbete på ett annat
sätt än att gå in i ett parti och själv bemöta verkligheten som förtroendevald. Partierna kan dock upplevas som svårtillgängliga och
det kan vara svårt att förstå de normer och den kultur som råder
inom ett parti. Ett sätt att stödja personer som vill engagera sig,
men som inte har tidigare erfarenhet eller kontakter inom partier,
är att arbeta med mentorer. Att kunna få tillgång till en erfaren
person som kan ge ett stöd för nykomlingar i politiken kan vara
avgörande för viljan att fortsätta ett engagemang eller göra politisk
karriär. Arbete med mentorer har gett positiva effekter och det kan
förbereda framtida förtroendevalda för vad ett uppdrag innebär
samt lära dem den politiska jargonen och förhindra eventuella
avhopp.
Värna särorganiseringen inom partierna
Inom de flesta partierna finns en särorganisering genom ungdomsförbunden och kvinnoförbunden. Traditionellt sett har denna särorganisering spelat en viktig roll. Kvinnoförbunden var särskilt
betydelsefulla för att åstadkomma en ökad representation av kvinnor
på partilistorna och ungdomsförbunden har varit en viktig rekryteringskanal för unga. I några partier finns det även organisering av
utrikes födda. Dessa organisationer spelar fortfarande en viktig roll
i arbetet för att åstadkomma bättre social representativitet. Partierna
bör ge denna organisering goda förutsättningar att verka inom eller
tillsammans med partierna. Särorganisering för specifika sakfrågor,
t.ex. runt miljö-, freds- eller jämställdhetsfrågor kan också vara bra
för att locka till sig individer som inte är redo att gå in i partiet eller
som inte stödjer partiets program i alla avseenden. Det bör t.ex.
inte vara nödvändigt att kräva att enskilda individer blir medlem-
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mar i partiet för att få engagera sig i organisationer med en lösare
anknytning till partiet.
Samordna sammansättningen av riksdagslistorna
Vår översyn visar att förstanamnen på vallistorna oftare är av större
betydelse än att listorna är varvade. Vid kommunfullmäktigevalet
2014 var 64 procent av förstanamnen män. De partier som enbart
vinner ett udda antal mandat får också dubbelt så många män invalda, oavsett könsfördelningen på listan i övrigt. Detta kan vara
problematiskt för små partier som ofta enbart får förstanamnet
från varje valkrets invalt till riksdagen. En lösning på detta kan vara
att partierna samordnar listsammansättningen nationellt i riksdagsvalet.
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8.1

Vårt uppdrag

Utredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att
fler personer erbjuds respektive väljer att åta sig politiska förtroendeuppdrag. Denna del av uppdraget rör i första hand den lokala
politiken. De flesta beslut som rör individens vardag fattas på lokal
nivå och de flesta som har politiska förtroendeuppdrag har det i
kommun- och landstingspolitiken. I vår analys behandlar vi villkoren för olika förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Vår analys
omfattar en beskrivning av utvecklingen av antalet förtroendevalda
och uppdragskoncentrationen. Vidare redogör vi för hur många
förtroendevalda som väljer att lämna sina förtroendeuppdrag i förtid och varför de väljer att göra så. Vi har också genomfört en
undersökning av hur kommuner och landsting tillämpar olika
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.

8.2

De förtroendevalda och förutsättningarna att
fullgöra det politiska uppdraget

8.2.1

Färre förtroendevalda och färre uppdrag

Sverige har traditionellt sett haft ett system där det lokala tagit ansvar och beslutat om sina egna angelägenheter. Fram till kommunindelningsreformerna under 1950–1974 var landet indelat i ett stort
antal kommuner. Kommunerna fick i och med 1862 års kommunalförordningar möjlighet att införa folkvalda fullmäktigeförsamlingar
eller kommunstämmor. Kommunstämmorna, vilka innebar att kommunmedlemmarna hade ett direkt deltagande i beslutsfattandet,
övergavs dock i början av förra seklet då de flesta kommuner
införde folkvalda fullmäktigeförsamlingar och avvecklades helt
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1955 då kommunfullmäktige blev obligatoriskt som högsta beslutande organ i kommunerna. Vid sidan av fullmäktige hade de större
kommunerna facknämnder som ansvarade för särskilda sakfrågor.
Systemet med att styra en kommun genom olika facknämnder med
ett stort antal indirekt valda politiker är unikt i Europa. Till skillnad
från de flesta andra länder överskrider antalet indirekt valda
politiker i nämnder eller styrelser de direktvalda i Sverige.1 År 1952
var ungefär 200 000 personer politiskt förtroendevalda på kommunal nivå, men som ett resultat av kommunindelningsreformerna
sjönk antalet uppdrag.

Källa: SCB, 2012d.

Under 1970-talet ökade åter antalet förtroendevalda då lokala organ
såsom kommundelsnämnder tillkom.2 År 1980 var cirka 75 000 personer förtroendevalda, vilket då motsvarade tre procent av den valbara befolkningen. Därefter har antalet förtroendevalda minskat
igen och från att 1991 års kommunallag började gälla, vilken gav
kommunerna frihet att utforma sin egen politiska organisation, till
1999 försvann var fjärde kommunal nämnd. Forskarna David
Karlsson och Mikael Gilljam beskriver i sin underlagsrapport till
utredningen det minskade antalet nämnder som en avsektorisering.
I flera kommuner har specialiserade nämnder omvandlats till nämnder med alltmer generella uppdrag och i andra kommuner har
1
2

Karlsson & Gilljam, 2015.
SCB, 2012d.
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verksamhetsnämnderna avskaffats helt.3 En anledning till avsektoriseringen är att partierna har fått svårare att rekrytera lämpliga
kandidater till förtroendeuppdragen. Utvecklingen är enligt Karlsson
och Gilljam också ett resultat av kommunernas strävan att eliminera sektorstänkandet i politiken och uppmuntra breda generalistiska lösningar. Därmed har en allt större del av den exekutiva
makten koncentrerats till styrelsen som enligt kommunallagen
(1991:900) ska samordna kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag eller kommunalförbund (6 kap. 1 § KL).
Avsektoriseringen tillsammans med att antalet ersättarposter
har minskat och att fullmäktiges storlek minskat har lett till att det
i dag är färre som är förtroendevalda. I dag finns cirka 38 000 förtroendevalda på kommunal nivå och ytterligare 4 500 på landstingsnivå.4
Antalet förtroendevalda i relation till antalet invånare
Antalet invånare per förtroendevald kan ses som ett mått på närheten mellan politiken och medborgarna. Teoretiskt sett har invånare bättre förutsättningar att komma i kontakt med sina politiska
företrädare ju färre invånare det går på varje förtroendevald. Det
genomsnittliga antalet invånare per förtroendevald var 186 år 2011.
Som ett resultat av befolkningsökningen och det minskade antalet
förtroendevalda har antalet invånare per förtroendevald ökat över
tid. Antalet invånare per förtroendevald skiljer sig tydligt åt mellan
olika delar av landet. I Stockholms kommun är antalet invånare per
förtroendevald 1 331 medan det i små kommuner, som Bjurholm
och Dorotea, är 35 respektive 40.5
Möjligheterna för medborgarna att få kontakt med en förtroendevald är större i små kommuner. Samtidigt visar forskning att
de förtroendevalda har fler medborgarkontakter i större kommuner, men de enskilda kontakterna är i regel med större grupper av
3

Karlsson & Gilljam, 2015.
SCB, 2012d. Det saknas uppgifter om förändringarna av antalet förtroendevalda i landstingen över tid. Sedan år 2003 har 300 uppdrag försvunnit från landstingen.
5
SCB, 2012d.
4
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medborgare. I större kommuner har förtroendevalda färre uppdrag,
men de är mer aktiva som politiker och lägger också ner mer tid på
uppdraget.6 Det går därför inte att påstå att förtroendevalda i större
kommuner är mer avskärmade från väljarna än i små kommuner.
Ökad uppdragskoncentration
I samband med att antalet förtroendevalda har minskat har också
antalet uppdrag blivit färre. Under 1990-talet försvann vart femte
förtroendeuppdrag och uppdragen fortsatte att minska under 2000talet. Mellan 1999 och 2011 minskade antalet förtroendeuppdrag i
kommunerna från cirka 68 500 till 62 600. Minskningen har framför allt gällt ersättarposter, medan antalet ordinarieposter har minskat i lägre utsträckning sedan 1999. Däremot har antalet förtroendevalda minskat i större omfattning än antalet uppdrag, vilket
har resulterat i en ökad uppdragskoncentration. Antalet uppdrag
per förtroendevald var 1,4 år 1980 och ökade till 1,54 år 1999 och
därefter till 1,65 år 2011.7
Koncentrationen av uppdrag ökar främst bland de som redan
har flera uppdrag. Gruppen förtroendevalda med tre eller fler uppdrag har ökat från tio procent år 1999 till 15 procent av samtliga
förtroendevalda år 2011. Även antalet förtroendevalda som både
har ett uppdrag i landstingen och i kommunerna har ökat något
under senare år. Mer än två tredjedelar av landstingens förtroendevalda hade också uppdrag i kommunen. I övrigt har inte uppdragskoncentrationen ökat i landstingen. När det kommer till uppdragskoncentration råder inga betydande skillnader mellan män och
kvinnor. Däremot skiljer sig uppdragskoncentrationen mellan olika
kommuner i landet. Ju större kommun desto färre uppdrag per förtroendevald.8

6

Karlsson, 2007.
SCB, 2012d.
8
ibid.
7
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Förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid

En företeelse som är viktig att beakta när det gäller villkoren för
det politiska förtroendeuppdraget är antalet förtroendevalda som
väljer att hoppa av sina uppdrag i förtid. Avhoppen kan ske på grund
av svårigheter att kombinera det politiska uppdraget med arbetsliv
och familjeliv. Anledningarna till avhopp kan också bero på ett
missnöje med politikens villkor och möjligheterna till inflytande.
Totalt sett var det drygt 19 procent av de förtroendevalda i kommunerna och nära 15 procent i landstingen som lämnade sina förtroendeuppdrag under mandatperioden 2010 till 2014. Andelen avhopp ökade med fyra procentenheter på kommunal nivå och
en procentenhet på landstingsnivå sedan den föregående mandatperioden. En anledning till att andelen avhopp ökade är Sverigedemokraternas framgångar i valen 2014. Det var 40 procent av samtliga invalda sverigedemokrater som lämnade sina uppdrag i kommunpolitiken innan mandatperiodens slut.9

Källa: SCB, 2015a.

9

SCB, 2015a.
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Många avhopp sker direkt efter valet, vilket bl.a. kan förklaras av
att personen blivit invald på en annan nivå. Av tabellen ovan framgår att förtroendevalda som inte har erfarenhet av ett tidigare förtroendeuppdrag är överrepresenterade bland de som hoppar av sina
uppdrag i kommunfullmäktige. Det är särskilt vanligt med avhopp
bland unga i politiken. Under mandatperioden 2010 till 2014 lämnade 44 procent av de förtroendevalda i åldrarna 18 till 29 år sina
uppdrag i förtid. Avhoppen är något vanligare bland kvinnor än män.
Av unga kvinnor under 29 år lämnade 46 procent mot 42 procent av
männen i samma ålder. Kvinnor med hemmavarande barn, och i
synnerhet kvinnor som fått barn under mandatperioden, hoppar av
i större utsträckning än män. Det är även en något högre andel
förtroendevalda med låg utbildning och låg inkomst som hoppar
av.10 Enligt SCB leder avhoppen till en minskning av andelen
kvinnor och unga under 29 år med två procentenheter. I regel
lyckas partierna dock rekrytera andra förtroendevalda med samma
sociala bakgrund.
Skälen bakom avhoppen
SCB har i enkätundersökningar som skickats ut till förtroendevalda
som hoppat av under mandatperioderna 2006–2010 och 2010–2014
studerat skälen till avhoppen. Enligt SCB:s undersökning för den
senaste mandatperioden uppgav 58 procent av de tillfrågade avhopparna att privata skäl hade störst betydelse för avhoppen, såsom
flytt från kommunen eller svårigheter att kombinera förtroendeuppdraget med arbets- och familjeliv. Det var 21 procent som
uppgav politiska skäl, såsom missnöje med möjligheterna att påverka politiken. Knappt en femtedel, 17 procent, svarade att politiska
och privata skäl vägde lika.
Det vanligaste skälet till avhopp är flytt från kommunen. Av
samtliga som lämnade sina uppdrag hade ungefär var tredje flyttat
från kommunen. Bland unga var det närmare två tredjedelar som
flyttat och 60 procent angav att flytten hade haft betydelse för avhoppet. Av de unga som stannade kvar i kommunen var det omkring 25 procent som hoppade av medan motsvarande andel var
10

ibid.
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17 procent för dem i åldern 30 till 65 år. Flytt förklarar alltså till
stor del varför unga hoppar av i större utsträckning än äldre. Generellt sett är det fler kvinnor än män som flyttar i åldern 18–29 år,
ofta för att studera på annan ort.11 Detta kan betyda att kommuner
utan universitet eller högskolor får färre kvinnliga unga politiker.
Vid sidan av flytt har svårigheter att kombinera förtroendeuppdraget och arbete haft betydelse för avhoppen. Det är 37 procent som anger att detta har haft avgörande eller en viss betydelse.
Det är också omkring 27 procent som anger att förhållanden i
familjelivet har haft betydelse för avhoppet. Det är fler kvinnor än
män som anger familjeskäl och det är särskilt vanligt bland kvinnor
som har barn under sex år. Nära en tredjedel av avhopparna svarade
att uppdraget hade tagit mer tid än vad de räknat med.

Källa: SCB, 2015a.

Bland de som uppgav ett politiskt skäl till avhoppet var det ungefär
en tredjedel som angav att de var missnöjda eftersom debatterna i
fullmäktige följde partilinjerna till nackdel för sakdiskussionerna.
Detta hade haft viss eller avgörande betydelse för 36 procent av
avhopparna. Det var 26 procent av avhopparna som menade att
fullmäktige hade för lite makt i förhållande till andra politiska
organ. Drygt var femte förtroendevald hävdade att det hade haft
betydelse för avhoppet att det egna partiet saknade egentligt inflytande, att de själva saknade inflytande inom partiet eller att de
inte längre delade partiets uppfattningar. Nära 30 procent kände sig
11

SCB,2015a.
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också otillfredsställda med sin egen insats. Denna upplevelse var
vanligare bland kvinnor än bland män.
Trakasserier och hot uppges inte vara ett vanligt skäl till avhopp.
Enligt SCB:s enkät var det 23 procent som någon gång utsatts för
hot eller trakasserier. De som hoppat av hade inte blivit mer utsatta
än de som satt kvar. Enligt Brottsförebyggande rådets undersökning från 2014 om hot och våld som riktas mot förtroendevalda var
det 16 procent av de förtroendevalda som under det undersökta året
hade utsatts för hot och trakasserier.12 Enligt denna enkät var det
åtta procent som hade hoppat av sina uppdrag på grund av hot, våld
eller trakasserier. I våra samråd har flera förtroendevalda från både
lokal och nationell nivå framfört att de upplever medias granskning
med en fixering på personen som mer betungande än trakasserier
från enskilda medborgarare.
8.2.3

Förtroendeuppdragens tidsåtgång

Svårigheterna att kombinera ett politiskt uppdrag med arbets- och
familjeliv är en vanlig anledning till varför förtroendevalda väljer att
lämna politiken. Tidsbristen uppges också i våra intervjuer med
förtroendevalda vara en av de främsta anledningarna till varför personer inte vill gå in i politiken. Enligt SCB:s enkät lägger mer än en
tredjedel av de förtroendevalda mer än 31 timmar i månaden på sina
förtroendeuppdrag medan mer än hälften lägger mindre än 20 timmar. I SCB:s enkät uppger 70 procent av de förtroendevalda att de
på grund av uppdraget har mindre tid över för släkt och vänner och
55 procent har mindre tid över till arbetet.13 Enligt en undersökning från SKL anser cirka var tredje förtroendevald att det är svårt
att förena arbete och politik medan ungefär en av fyra anser att det
är svårt att kombinera uppdraget med ett familjeliv.14 Förtroendevalda med hemmavarande barn uttrycker i större utsträckning
än andra att det är svårt att kombinera förtroendeuppdraget med
familjeliv. Arbetsbördan har i andra studier visat sig variera mellan
olika kommuner och är mer omfattande i större kommuner.15
12

Brå, 2014.
SCB, 2015a.
14
SKL, 2005.
15
Karlsson, 2007, s. 71.
13
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Enligt Kommundemokratikommittén ökade tidsåtgången för
kommunala uppdrag med 40 procent mellan 1980 och 1993. Uppdragen blev ytterligare något mer tidskrävande under 1990-talet
och den genomsnittliga tidsåtgången för uppdragen uppskattades
till 40 timmar i månaden av kommittén. Det går inte att se om arbetsbördan för kommun- och landstingspolitikerna har ökat därefter
eftersom frågorna har ställts på olika sätt i de olika enkätundersökningarna.
Arbetsbördan skiljer sig däremot mellan olika förtroendevalda.
Det är särskilt de förtroendevalda på högre nivå såsom kommunoch landstingstyrelsens ordförande som lägger ner mycket tid på
uppdraget. Enligt en enkät som presenteras i Olle Folkes och Johanna
Ricknes underlagsrapport till utredningen lägger nästan var tredje
ordförande ner mer än 60 timmar i veckan på politiskt arbete. Mer
än 80 procent lägger ner mer än 40 timmar i veckan. Även vice
ordföranden lägger ner mer än 40 timmar i veckan på sitt förtroendeuppdrag.16 Tidigare studier har också beskrivit uppdraget som
kommunstyrelsens ordförande som gränslöst.17 Detta kan jämföras
med riksdagsledamöterna som i snitt lägger ner mer än 50 timmar i
veckan på riksdagsarbetet.18 Samtidigt ger arvoderingen en möjlighet till ett heltidsengagemang medan fritidspolitikerna måste kombinera uppdraget med ett arbetsliv.
Mötestider och möteskulturer
En betydelsefull faktor för förtroendeuppdragets villkor är frågor
om när möten läggs, hur länge de varar och själva möteskulturen.
En försvårande omständighet för flera politiskt aktiva är att mötena
ofta förläggs till kvällstid. Det försvårar särskilt för de som har
hemmavarande barn. Samtidigt innebär möten som förläggs under
dagtid att det blir svårare för de som måste begära ledigt från
arbetet. Även om förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vittnar flera förtroendevalda som vi intervjuat
om att det är svårt att få acceptans för ledighet från arbetet. Detta
gäller särskilt personer som arbetar inom privat sektor. Följaktligen
16

Folke &, Rickne, 2015.
SOU 2001:48.
18
Riksdagen i en ny tid, 2005/2006: RS3.
17
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är det en majoritet av de förtroendevalda som är anställda i offentlig sektor.
Enligt en enkät som redogörs i Folkes och Ricknes underlagsrapport hålls möten med kommunstyrelsen och nämnder mestadels
på dagtid, medan i 80 procent av kommunerna hålls kommunfullmäktigesammanträdena på kvällstid.19 Möten med partigruppen,
såsom förmöten inför kommunfullmäktige, sker främst på kvällstid. Enligt enkäten är det inte ovanligt att möten som hålls på kvällstid drar ut till sent på natten. I några fall har kommunerna eller
partierna bestämda sluttider för kvällsmötena. Det är cirka 40 procent av kommunerna som har sluttider för kommunfullmäktigesammanträden, medan nära 20 procent av partigrupperna har bestämda sluttider för sina möten. Sluttiderna är i regel sena och det
är mycket ovanligt att ha en sluttid före klockan 22.00. Nästan en
tredjedel avbryter inte mötena förrän vid midnatt. Enligt vår enkät
var det enbart fem procent av kommunerna och landstingen som
uppgav att de antagit en policy för när möten ska förläggas för att
underlätta deltagandet för förtroendevalda med förvärvsarbete eller
hemmavarande barn.
Sena möten innebär att flera fullmäktigeledamöter måste lägga
en betydande andel av sina kvällar för att fullgöra uppdragen. De
flesta ordförandena uppger också att de lägger mer än tio timmars
kvällsarbete i veckan, och för många är kvällsarbetet mer omfattande än så.20 För att underlätta att delta i möten ändrades kommunallagen från den 1 februari 2014 så att det blev möjligt för
förtroendevalda att delta i beslutsfattande på distans i kommunoch landstingsnämnder (6 kap. 32 § KL). Det finns även möjlighet
att delta på distans på fullmäktigemöten (5 kap. 38 a § KL). Möjligheten att delta på distans kan underlätta uppdraget för förtroendevalda med vissa typer av funktionsnedsättning, för förtroendevalda
som är boende i glesbygd och för förtroendevalda med hemmavarande barn. Enligt vår enkät har enbart fyra procent av kommunerna och landstingen fattat beslut för att möjliggöra ett beslutsfattande på distans.

19
20

Folke & Rickne, 2015.
ibid.

264

SOU 2016:5

De förtroendevaldas villkor

Mötesdeltagande bland förtroendevalda med barn i behov av tillsyn
Förtroendevalda med barn som är i behov av tillsyn har enligt
kommunallagen en rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag (4 kap. 12 b §
KL). I princip avses barn under tolv år. Bestämmelsen gäller inte
för barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg
som den förtroendevalde anlitar.21 Syftet med ersättningen är att
göra det möjligt för förtroendevalda att kombinera förtroendeuppdraget med familjeliv.
Det är dock ytterst ovanligt att förtroendevalda begär ersättning
för barnpassning. Enligt vår enkät uppger 82 procent av kommunerna och landstingen att de aldrig eller mycket sällan har betalat ut
sådan ersättning, och ytterligare 13 procent menar att det sker sällan.
Enbart två kommuner uppger att det är relativt vanligt förekommande att de betalar ut ersättning till förtroendevalda för barntillsyn. De samråd som vi har haft visar dessutom att ersättningsnivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner och landsting.
En del kommuner och landsting tillämpar dessutom schablonersättningar som inte fullt ut täcker kostnaderna för barntillsynen.
En likande bild framkommer i Folkes och Ricknes rapport. Enligt
deras studie är det enbart fyra procent av kommunerna som har
videorum/lekrum i anslutning till sina möteslokaler medan hälften
har ett skötrum. Enligt denna undersökning förekommer det att de
förtroendevalda tar med små barn till möten med fullmäktige,
kommunstyrelsen eller nämnder. De flesta anser dock att små barn
inte är lämpliga mötesdeltagare. Den sociala acceptansen för barn
på möten är betydligt större på partimöten och fullmäktigesammanträden än de är på möten med nämnd eller styrelsen.

21

Prop. 2001/02:80, s. 140.
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Överväganden och förslag om förtroendevaldas
villkor

Sammanfattande analys: Den kommunala politikens villkor har
förändrats under senare år. Det är färre personer som är engagerade som förtroendevalda samtidigt som uppdragen har blivit
mer krävande. Dessa omständigheter påverkar vem som väljer
att engagera sig politiskt. Åtgärder bör tas för att anpassa förtroendeuppdragen till de omständigheter som råder i det moderna
samhället.
Allt färre är engagerade som förtroendevalda. Antalet nämnder och
uppdrag har minskat, och uppdragen har samtidigt koncentrerats
till ett mindre antal förtroendevalda. Uppdragskoncentrationen
ökar särskilt bland de med flera förtroendeuppdrag. Sammanfattningsvis sker en elitisering av den kommunala politiken, dvs. att inflytandet utövas av en allt mindre skara av ledande förtroendevalda.
Det finns vidare mycket som tyder på att flera av förtroendeuppdragen har blivit mer betungande. De politiska besluten är i sig
mer komplexa. Beslutsgången sker i ett snabbare tempo. Dessutom
har politikerrollen blivit mer krävande genom politikens medialisering.
Var tredje förtroendevald ägnar mer än 30 timmar i månaden åt det
politiska uppdraget, men det är knappt en av tio som utför sitt
uppdrag på heltid. Det kommunala förtroendeuppdraget kräver
därför stora personliga uppoffringar, vilket innebär att arbets- och
familjeliv kan bli lidande. Dessa omständigheter påverkar vem som
väljer att engagera sig politiskt. Antalet förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid är också högt, särskilt bland unga.
Mot denna bakgrund anser vi att åtgärder måste genomföras för
att anpassa villkoren för förtroendeuppdragen så att det går att ägna
sig åt förtroendeuppdrag i kommun och landsting och samtidigt ha
tid till heltidsarbete och familjeliv. Det är också viktigt att antalet
förtroendeuppdrag liksom antalet nämnder inte minskar ytterligare.
Att det finns ett stort antal mindre betungande förtroendeuppdrag
har betydelse för att fler individer ska kunna prova på ett politiskt
engagemang och skolas in i det politiska arbetet. Åtgärder bör också
vidtas för att de förtroendevalda ska kunna utöva sina uppdrag
under trygga och säkra former.
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Värdet av ett stort antal förtroendevalda

Utredningens bedömning: Antalet förtroendeuppdrag i kommuner och landsting bör inte minska ytterligare. Det är betydelsefullt att kommuner och landsting behåller en nämndstruktur som ger möjlighet för oerfarna förtroendevalda att skolas in
i politiken.
Under de senaste 30 åren har ungefär var fjärde kommunal nämnd
försvunnit. Specialiserade nämnder har omvandlats till nämnder
med allt fler generella uppdrag medan verksamhetsnämnderna, de
geografiska nämnderna, kommun- och stadsdelsnämnderna, har
blivit färre. Totalt sett har antalet förtroendevalda minskat och
antalet invånare som varje förtroendevald representerar har ökat.
I Demokratiutredningen som pågick mellan 1997 och 2000 uttrycktes oro över att antalet politiska förtroendeuppdrag hade
sjunkit. Enligt utredningen var det viktigt att öka antalet förtroendeuppdrag och sprida dessa på fler individer för att motverka det
maktmissbruk som kan följa av ett långvarigt maktinnehav. Även
Kommundemokratikommittén uttryckte i sitt slutbetänkande Att
vara med på riktigt (SOU 2001:48) att det fanns ett egenvärde i att
många är politiskt aktiva. Kommittén ansåg att förutsättningarna
för både god åsikts- och social representativitet blev bättre om fler
personer hade ett förtroendeuppdrag. Ju större antal förtroendevalda, desto större sannolikhet att alla olika perspektiv i samhället
blir representerade. Ett stort antal förtroendevalda kan också ge
bättre förutsättningar för personliga kontakter mellan förtroendevalda och medborgare. Därmed kan förståelsen för politikens villkor öka i samhället. Vidare menade kommittén att uppdragen i sig
blir mindre tidskrävande med ett stort antal förtroendevalda och
att det blir en mindre koncentration av uppdrag hos ett fåtal personer.
I den proposition som följde på ovan nämnda utredningar, Demokrati för det nya seklet (prop. 2001/02:80), fastslogs som ett mål att
en ökad andel av medborgarna skulle ha ett politiskt förtroendeuppdrag. Som ett första delmål skulle antalet förtroendevalda i
kommuner och landsting öka med 10 000 fram till 2010. Under
tidsperioden minskade dock antalet förtroendevalda i kommuner
och landsting med drygt 6 000.
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Vi anser att de argument för ett stort antal förtroendevalda som
fördes fram i de tidigare utredningarna är relevanta än i dag. Det
finns ett särskilt värde av att det finns ett stort antal uppdrag i
kommun- och landstingspolitiken. Det ger bättre förutsättningar
för en god åsikts- och social representativitet och det skapar bättre
förutsättningar för att fler individer ska få erfarenhet av politik. De
mindre ansvarsfulla förtroendeuppdragen, t.ex. ersättarposter, är
särskilt viktiga för inskolningen av personer som är nya i politiken.
Sådana poster ger dem möjlighet att lära sig hantverket i den lokala
politiken. Vi anser dock att det inte är rimligt eller lämpligt att sätta
upp ett mål om ett ökat antal förtroendeuppdrag, men vi menar att
det är viktigt att antalet uppdrag inte minskar ytterligare. Det är
därför betydelsefullt att kommuner och landsting när de ser över
sin politiska organisation värnar en nämndstruktur med olika krävande uppdrag och att sådana uppdrag som ger goda möjligheter för
oerfarna förtroendevalda att skolas in i politiken behålls.
8.3.2

Försök med direktval till geografiska nämnder

Utredningens bedömning: För att stimulera det demokratiska
deltagandet på lokal nivå kan kommuner genomföra försök med
direktval till ett begränsat antal platser i en geografisk nämnd.
Regeringen bör se till att eventuell försöksverksamhet följs upp
och utvärderas.
Kommuner har enligt kommunallagen en möjlighet att införa geografiska nämnder, såsom kommun- eller stadsdelsnämnd. Efter en
inledande expansiv period har antalet kommuner med någon form
av geografisk nämndorganisation varierat. År 2015 hade elva
svenska kommuner någon form av stads- eller kommundelsnämnder.
Fyra av dessa är kommuner med heltäckande system, medan resterande har någon form av delvis täckande organisation. De geografiska nämnderna ansvarar över frågor vars beredning med fördel
kan ske på en lokal nivå såsom omsorg, kultur- och fritidsfrågor
samt samhällsplanering. Dessa nämnder har ansetts kunna ge ökade
kontaktytor mellan politiker och medborgare, stärka förtroendet
för den lokala politiken och ge effektivitetsvinster genom nämnd-
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politikernas närhet till verksamheterna samt anpassa servicen till
lokala behov.22
Utvärderingar av de geografiska nämnderna har dock visat att
kommun- och stadsdelsnämnderna varit mer framgångsrika ur
effektivitetssynpunkt och utifrån politisk styrning än att de ökat det
medborgerliga deltagandet. Kontakten mellan väljare och förtroendevalda har inte ökat nämnvärt och kommuninvånarna har visat ett
lågt intresse för verksamheten. Enligt en utvärdering av Folke
Johansson, som gjordes inom ramen för Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48), har kommundelsnämnderna inte infriat
förhoppningarna om en bättre kontakt mellan väljare och förtroendevalda. Däremot har de haft positiva demokratiska effekter när
det gäller antalet förtroendevalda och för det lokala partiarbetet.
Under senare år har antalet geografiska nämnder minskat. Samtliga fyra kommuner som i nuläget har en heltäckande nämndorganisation har under 2000-talet reformerat systemet och infört färre
och större geografiska nämnder. Flertalet kommuner som tidigare
har haft delvis täckande organisationer har på senare år frångått
dessa. De skäl som anförts för reformerna är vikten av likvärdighet
och enhetlig service i hela kommunen, minskad administration och
att nämndpolitikerna inte alltid haft en lokal förankring.
Eftersom kommun- och stadsdelsnämnder kan skapa ett incitament för de förtroendevalda att lyssna på invånarna och förbättra
samspelet mellan väljare och valda, har vi utrett frågan och
genomfört en intervjustudie av ett antal nämndledamöter.23 De
nämndordförande som utredningen intervjuat framhåller flera
positiva aspekter med stads- och kommundelsnämnderna. Nämndordföranden från både stora och mindre städer beskriver sig själva
och nämnderna som länkar mellan invånarna och den centrala
politiken i staden. Genom principen om att nämndledamöterna i
största möjliga utsträckning själva ska bo i det område som de
representerar finns det en lokalkännedom som gör det möjligt att
bevaka och driva på den centrala politiken i frågor som är viktiga
lokalt. Nämndstrukturen uppges medverka till att diskussionen om
politik på stads- eller kommundelsnämndsnivå fördjupas. Kunskapen
22

SOU 1998:155.
Sammanlagt sju nämndordföranden besvarade i februari 2015 frågor om sin uppfattning
gällande den geografiska närhetsaspekten och om direktval av nämndledamöterna.
23
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om lokala förutsättningar, utmaningar och problem kanaliseras
dessutom på ett naturligt sätt. Närhetsaspekten i kombination med
kännedomen om den kommunala förvaltningens villkor gör
nämndpolitikern till ansvarig för att lotsa invånarnas frågor, synpunkter och problem på detaljnivå till rätt plats i förvaltningen, och
samtidigt stå som garant för att dessa synpunkter också får
återkoppling. Vidare beskrivs länken mellan invånarna och det
centrala som att det behöver finnas synliga aktörer i den kommunala förvaltningen som talar om den kommunala politiken på ett
sätt så att folk förstår.
Tillsättningen av nämndledamöter
I dagsläget tillsätts nämndledamöter av fullmäktige och utses normalt proportionellt i enlighet med mandatfördelningen i fullmäktige. Det innebär att nämnderna är sammansatta av ledamöter som är
indirekt valda och inte alltid har en direkt koppling till det område
där de verkar. I några få kommuner finns dock geografiska
nämnder som tillsätter ledamöterna genom lokalval. De lokala
valen är inte formellt reglerade i kommunallagen, men är möjliga
att genomföra genom beslut av fullmäktige. Det innebär att personer som inte är partipolitiskt anknutna kan utses till nämnderna.
Nämnden kan få ansvar över vissa lokala frågor och även få
budgetanslag. Direktvalda geografiska nämnder har framför allt
etablerats i mindre orter och glesbygd, däribland Svågadalsnämnden i Hudiksvalls kommun, Kall i Åre kommun och Kosternämnden i Strömstads kommun.
Frågan om geografiska nämnder som tillsätts genom lokalval
utreddes av Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (SOU 2012:30) som föreslog att kommunallagens regler om proportionella val inte ska vara tillämpliga på nämnder vars ledamöter inte tillsätts på partipolitisk grund (5 kap. 46 §
3 st KL). Genom förändringen kan inte en minoritet i fullmäktige
förhindra tillsättande av ledamöter i geografiska nämnder som utsetts
genom direktval.
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Direktvalda geografiska nämnder som ett sätt att utveckla demokratin
Utredningen anser att direktvalda geografiska nämnder kan vara en
metod för att utveckla den lokala demokratin i de fall som de boende i områdena får större inflytande över nämndens utformning.
I dag är dessa enbart förekommande i glesbygden, men direktvalda
nämnder skulle även kunna användas för att utveckla den lokala
demokratin i storstadsområden som har ett lågt valdeltagande och
där färre engagerar sig partipolitiskt. Mot bakgrund av att personer
som inte är partipolitiskt anknutna kan tillsättas i nämnderna kan
de stimulera ett demokratiskt engagemang på lokal nivå och ge
lokalsamhället en möjlighet att ta ansvar över sina egna angelägenheter.
I intervjuerna med nämndordförandena har vi även ställt frågor
om direktvalda nämnder. De nämndordförande som utredningen
intervjuat är däremot skeptiska till ett direktvalsförfarande. Det
skulle kunna leda till minskad partirepresentation, risk för motstridig politik mellan lokal och central nivå och att en framröstad
nämnd med annorlunda politisk färg än den centrala majoriteten
ändå måste styra med fullmäktiges budget. Direktval kan också leda
till minskad helhetssyn och ökad populism.
Vår sammantagna analys visar också att det inte är lämpligt att
införa direktvalda nämnder annat än i landsbygden där nämnderna
kan vara ett sätt för lokalsamhället att ta ansvar för angelägenheter
som rör invånarna direkt. I större städer kan direktvalda nämnder
skapa problem när det gäller ansvarsfördelningen mellan nämnden
och kommunen i övrigt och medföra att kommunerna blir mer
svårstyrda. Direktval kan leda till att den kommunala servicen blir
mindre jämlik.
Vi anser däremot att det finns skäl för kommunerna att, i form
av en försöksverksamhet, tillåta att ett begränsat antal mandat i
nämnderna tillsätts direkt av väljarna. Kandidater som ställer upp i
sådana direktval behöver inte vara partipolitiskt anslutna. Genom
att tillåta att några mandat väljs direkt kan lokalsamhället bli mer
engagerat i nämndens verksamhet och i politiken i allmänhet. Det
skulle kunna vara en metod att stimulera ett politiskt engagemang i
områden där det är få invånare som är medlemmar i ett parti och
där valdeltagandet är lågt. Det kan vara en väg in för grupper som
annars står långt ifrån politiken.
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Rådande bestämmelser i kommunallagen om att proportionella
val inte ska vara tillämpliga på nämnder vars ledamöter inte tillsätts
på partipolitisk grund gör det möjligt för en kommun att anordna
direktval till några av platserna i en geografisk nämnd, förutsatt att
fullmäktige fattar ett beslut om detta. Sådant beslut ska fattas när
nämnden inrättas (5 kap. 46 § 3 st KL). Försök med att tillåta direktval till ett begränsat antal platser i en kommun- eller stadsdelsnämnd ska ses som en försöksverksamhet för att stimulera det
politiska deltagandet lokalt. I det fall kommuner genomför sådana
försök bör regeringen överväga att ge stöd till en uppföljning och
utvärdering av dessa.
8.3.3

Underlätta för förtroendevalda att fullgöra
sina förtroendeuppdrag

Utredningens bedömning: Kommuner och landsting bör underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag vid sidan av
heltidsarbete eller hem- och familjesysslor.
Det är svårt för många förtroendevalda att kombinera förtroendeuppdraget med en heltidssysselsättning och med hem- och familjesysslor. Vi anser att kommunerna och landstingen aktivt bör arbeta
för att underlätta för fritidspolitiker att utföra sina uppdrag. Detta
kan ske genom åtgärder som underlättar deltagandet vid möten.
Tjänstemännen vid kommunerna och landstingen bör t.ex. arbeta
för att underlag till de förtroendevalda är språkligt tillgängliga och
begripliga. Kommunerna och landstingen kan i dialog med de politiska partierna i fullmäktige också utarbeta rekommendationer för
hur möten kan hållas kortare och effektivare. Det kan finnas anledning att tillämpa stopptider för kvällsmöten. Flera förtroendevalda
har i samråd och intervjuer framfört att det finns fördelar med att
möten sker på dagtid. Vi anser dock att det inte är lämpligt att
utfärda rekommendationer om när möten bör förläggas eftersom
olika förtroendevalda har olika förutsättningar att vara lediga från
arbete. Det gäller även för förtroendevalda som studerar och som
inte kan vara borta från undervisning.
Utredningens översyn visar att det är ytterst få kommuner och
landsting som har gjort det möjligt för förtroendevalda att delta i
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fullmäktige- eller nämndmöten på distans. Vi anser att kommunerna och landstingen aktivt bör verka för att ta tillvara ny sammanträdesteknik. Det skulle särskilt kunna underlätta för förtroendevalda med en funktionsnedsättning, för förtroendevalda boende
i glesbygd liksom för förtroendevalda med små barn. Den digitala
tekniken kan dock inte användas vid alla typer av möten och det
finns t.ex. begräsningar vid möten där det råder sekretess.
8.3.4

Underlätta för förtroendevalda med barn i behov av
tillsyn

Utredningens bedömning: Kommuner och landsting kan underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn genom att
besluta om mer generösa regler för förskola och barnomsorg.
Det finns svårigheter i att kombinera ett föräldraskap och ett
politiskt förtroendeuppdrag. Var fjärde förtroendevald med barn
under sex år lämnade sitt uppdrag innan mandatperiodens slut.
Kvinnor med små barn hoppade av i betydligt högre utsträckning
än män liksom kvinnor som fick barn under mandatperioden 2010–
2014.
Förtroendevalda med barn i behov av tillsyn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör
sina uppdrag (för mer om ersättningsrätten se avsnitt 8.2.3). Det är
dock över 80 procent av kommunerna och landstingen som aldrig
eller mycket sällan har betalat ut sådan ersättning, och ytterligare
13 procent menar att det sker sällan. Det är få förtroendevalda som
begär ersättning för barntillsyn och sammantaget verkar inte en
ersättningsrätt ha stor betydelse för denna grupp förtroendevalda. Det
finns emellertid inte skäl att ändra bestämmelserna eller att utfärda
rekommendationer om ersättningsnivåerna.
En åtgärd som skulle kunna vara värdefull för förtroendevalda
med barn under sex år, och i synnerhet för förtroendevalda som är
föräldralediga, är att ändra på bestämmelserna om rätt till förskola
respektive barnomsorg. När det gäller möjligheten och omfattningen
av att ha barn i förskolan har de flesta kommuner begräsningar som
är satta till föräldrarnas arbetstider. Föräldralediga eller arbetslösa
har begränsad rätt till barnomsorg. Kommunerna kan dock besluta
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om mer generösa regler i detta avseende. En möjlighet är att ge förtroendevalda med barn under sex år rätt att ha sina barn i förskola
under möten eller att jämställa mötestid med arbetstid. Detta skulle
även kunna gälla för s.k. nattis, som finns i några få kommuner.
En ytterligare möjlighet är att arrangera barntillsyn i samband
med fullmäktigesammanträde då flera ledamöter kan vara i behov
av detta, eller att se till att det finns skötrum och lekrum tillgängliga i samband med möten av olika slag.
8.3.5

Rätt att behålla uppdrag som fullmäktigeledamot
trots flytt

Utredningens förslag: Utöka möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt från kommunen eller landstinget till att också
omfatta fullmäktigeledamot. Om en förtroendevald upphör att
vara
valbar,
ska
uppdraget
upphöra
vid
nästa
fullmäktigesammanträde, om inte fullmäktige beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandattiden.
Flytt från kommunen eller landstinget är den vanligaste anledningen till avhopp innan mandatperioden är slut. Av de unga förtroendevalda under 29 år som lämnat sina uppdrag uppger 57 procent flytt från kommunen som orsak.24 Detta kan förklaras av att
unga är mer rörliga då de ännu inte börjat studera eller etablerat sig
på arbetsmarknaden. Det är också vanligt, särskilt i Stockholm och
Göteborg, att unga flyttar mellan olika grannkommuner. Sammanlagt beror nära var tredje avhopp på flytt från kommunen.
Huvudregeln enligt 4 kap. 8 § KL är att om en förtroendevald
upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Valbarhetskriterierna är villkor för rätten att inneha uppdraget under mandatperioden. Om någon efter valet flyttar från kommunen och blir
folkbokförd i en annan kommun upphör personen att vara valbar
och är då skyldig att avgå. Obehörigheten inträder automatiskt.25
Den förtroendevalde ska själv anmäla detta till fullmäktiges ord24
25

SCB, 2015a.
Dalman m.fl., 2012, s. 288 f.

274

SOU 2016:5

De förtroendevaldas villkor

förande.26 Efter en sådan anmälan utses en ny förtroendevald,
antingen genom att länsstyrelsen anger vem som står på tur (enligt
reglerna i vallagen) eller av fullmäktige, om det gäller sådan förtroendevald som väljs av fullmäktige (6 kap. 14 § och 9 kap. 3 § KL).
Fullmäktige får dock besluta att en sådan förtroendevald som är
vald av fullmäktige får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden (4 kap. 8 § KL). Denna undantagsregel är endast tillämplig på sådana förtroendevalda som utses av fullmäktige, dvs. förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
För att ha kvar uppdraget måste den enskilde själv begära att få
behålla sitt uppdrag. Syftet med regeln är att den som under en
begränsad period är bosatt och folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att stanna kvar på sina
uppdrag under återstoden av mandattiden. Det är fullmäktige som
avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag utifrån
en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Fullmäktige kan i denna
bedömning väga in om den förtroendevalde avser att flytta tillbaka
till hemkommunen när studier eller motsvarande är slutförda. Den
förtroendevalde ska ha för avsikt, och reella möjligheter, att delta i
sammanträdena i det organ i vilket hen behåller sitt uppdrag.27
Det är alltså endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer som kan ges denna möjlighet av fullmäktige. Däremot gäller undantaget inte ledamöter i fullmäktige,
som är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen. Att ge
fullmäktige möjlighet att besluta om dispens från valbarhetskravet
för fullmäktigeledamöter skulle enligt förarbetena strida mot väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.28
Nuvarande reglering infördes delvis i syfte att motverka avhopp.
Enligt utredningens enkät var det enbart tio procent av kommunerna och landstingen som fattade några sådana dispensbeslut under
mandatperioden 2010–2014. En anledning till att det var få sådana
beslut kan bero på att en stor del av dem som flyttade också var
folkvalda och därmed var tvungna att lämna uppdraget som ledamot i fullmäktige. En ändring som skulle göra det möjligt med ett
undantag även för fullmäktigeledamöter och som gäller fram till
26

Prop. 1990/91:117, s. 167.
Prop. 2001/02:80, s. 138.
28
ibid. s. 92.
27

275

De förtroendevaldas villkor

SOU 2016:5

mandatperiodens slut skulle enligt vår bedömning därför få större
effekt på andelen avhopp.
Möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt bör också omfatta
fullmäktigeledamöter
För att kunna behålla de unga i politiken anser vi att det är viktigt
att en temporär flytt inte avbryter det politiska arbetet. Det finns
alltid en risk att den unge inte kommer att ta upp sitt politiska
engagemang igen efter ett avbrott. Vi anser därför att det ska vara
möjligt att förena ett förtroendeuppdrag med studier eller arbete på
annan ort. Denna möjlighet bör även fullmäktigeledamöter ha och
inte bara de som valts av fullmäktige till olika förtroendeuppdrag.
Mot bakgrund av att en flytt var orsaken till avhoppet för mer än
hälften av alla unga som lämnade sina uppdrag under den senaste
mandatperiod bedömer vi att en utökning av undantagsregeln skulle
öka chanserna att behålla unga som förtroendevalda. Eftersom vårt
förslag avser tiden fram till mandatperiodens slut innebär förslaget
inte något avsteg från den nämnda principen om väljarnas exklusiva
rätt att utse fullmäktigeledamöter. Fullmäktige fattar endast beslut
om att de av väljarna utsedda fullmäktigeledamöterna ska få sitta
kvar i fullmäktige trots en flytt från kommunen eller landstinget,
inte att de ska ersättas med andra personer. Den som väljs till fullmäktigeledamot måste självklart vara valbar, men bör också kunna
behålla sitt uppdrag trots flytt under mandatperioden eftersom
denne alltjämt företräder de väljare som utsett ledamoten vid valet.
Precis som i dag ska det vara fullmäktige som avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag utifrån en helhetsbedömning. I denna bedömning ska vägas in om den förtroendevalde
avser att flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts. Vidare ska övervägas om den förtroendevalde har
för avsikt, och reella möjligheter, att delta i fullmäktiges sammanträden. Att en förtroendevald har en annan bostadsort än den
kommun eller det landsting som denne har uppdrag i behöver inte
innebära ökade kostnader för kommunen. Av de lokala ersättningsbestämmelserna ska framgå vad som gäller om reseersättning, och
dessa kan innebära att ersättning t.ex. enbart betalas ut för resor
inom kommunen eller landstinget.
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Av bestämmelsens lydelse framgår det att om en förtroendevald
upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige
får dock besluta att en förtroendevald får ha kvar sina uppdrag. Det
innebär att fullmäktige måste ta aktiv ställning till frågan före den
förtroendevalde flyttar från kommunen eller landstinget. När det
gäller studier på annan ort får man ofta reda på att man kommit in
på en utbildning relativt kort tid före studierna börjar och ofta
under sommaren. När nästa fullmäktigesammanträde hålls händer
det att de förtroendevalda redan flyttat till studieorten och blivit
folkbokförda där och att de då inte längre uppfyller valbarhetsvillkoren. Det innebär att de enligt 4 kap. 8 § KL redan har förlorat
sitt förtroendeuppdrag. I praktiken har fullmäktige inte haft möjlighet att behandla deras begäran om att de ska få behålla sitt förtroendeuppdrag eftersom det i många fall inte har hållits något fullmäktigesammanträde före deras flytt. Vi anser därför, i likhet med
Utredningen om en kommunallag för framtiden (2015:24), att
bestämmelsen i 4 kap. 8 § KL bör ändras så att de förtroendevalda
som under en period flyttar till annan ort ska hinna få sin begäran
om att de ska få behålla sitt förtroendeuppdrag behandlad av fullmäktige innan uppdraget upphör. En sådan möjlighet skulle kunna
införas genom att bestämmelsen, i stället för att uppdraget inte ska
upphöra genast, anger att uppdraget ska upphöra vid nästa fullmäktigesammanträde, om inte fullmäktige då beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt upprag under återstoden av mandattiden. Vårt förslag är i denna del utformat såsom förslaget från
Utredningen om en kommunallag för framtiden, vilket är under
beredning. Till skillnad från den utredningens förslag gäller undantagsmöjligheten enligt vårt förslag lika för alla förtroendevalda, dvs.
oavsett om de är folkvalda eller valda av fullmäktige. På samma sätt
som gäller för den möjlighet till undantag som finns i dag förutsätts
att den enskilde förtroendevalde själv begär att få ha kvar sitt
uppdrag.
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Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda

Utredningens bedömning: För att tillförsäkra att nya förtroendevalda är förberedda inför sitt uppdrag kan kommuner och
landsting erbjuda introduktionsutbildningar.
Det är viktigt att de nya förtroendevalda skolas in i det politiska
arbetet. Genom att nya förtroendevalda får förståelse för förtroendeuppdraget kan avhoppen minska. Det kan också skapa bättre
förutsättningar för förtroendevalda att utföra ett politiskt arbete och
utöva inflytande. Enligt en rapport av forskarna Gissur Erlingsson,
Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall hade 55 procent av
kandidaterna inför 2014 års val till kommunfullmäktige fått ett
erbjudande om utbildning.29 Det är främst de politiska partierna
som erbjuder sådana utbildningar, men flera kommuner och landsting
erbjuder också kurser för de som blivit invalda, även om kurserna
varierar i vilka områden som tas upp.30 SKL har också tagit fram
utbildningsmaterial och erbjuder fortbildning liksom digitala utbildningar för förtroendevalda.
Även om de politiska partierna fortsatt har huvudansvaret för de
förtroendevaldas introduktionsutbildningar anser vi att kommunerna
och landstingen också bör erbjuda utbildning för att tillförsäkra att
nya förtroendevalda får tillräckligt mycket information och kunskap
för att kunna utföra sina uppdrag. Det kan t.ex. gälla formalia,
ärendeberedning, ansvarsfördelning och delegation, offentlighet och
sekretess samt jävsregler.

29
30

SKL, 2015b.
SOU 2010:70.
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Kommuner och landsting ska verka för en trygg och
säker miljö för de förtroendevalda

Utredningens förslag: Kommunallagen ska innehålla en bestämmelse om att kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra
former.
En stor andel av de förtroendevalda upplever sig vara i en utsatt
position när de utför sina förtroendeuppdrag. Det är i synnerhet ett
problem när förtroendevalda utsätts för hot, våld och trakasserier.
Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) kartläggning utsattes en av
fem förtroendevalda 2013 för hot, våld eller trakasserier.31 Varannan
heltidspolitiker blev utsatt och majoriteten blev hotade eller
trakasserade vid upprepade tillfällen. Kvinnor var utsatta i större
utsträckning än män och även yngre och utrikes födda förtroendevalda var mer utsatta än äldre respektive svensk födda. Med tanke
på att en av fyra uppger att de censurerat sig själva kan detta anses
ha en effekt på demokratin.
Ett problem i sammanhanget är att det enbart var 17 procent av
dem som upplevde sig som utsatta som anmälde detta till polisen.
Enligt Brå kan den låga anmälningsbenägenheten bero på att vissa
förtroendevalda upplever trakasserierna som en del av uppdraget
samtidigt som många inte tror att en anmälan skulle leda till något.
En större andel av de utsatta hade sökt hjälp från annat håll än hos
de rättsvårdande myndigheterna. Av dem som fick stöd uppgav de
flesta att de hade fått det från en annan förtroendevald eller från en
anhörig. Endast var femte hade fått stöd från partiorganisationen
eller kommunens eller landstingets säkerhetsansvarig. Att det är en
så liten andel som får stöd från kommunen eller landstinget kan
förklaras av att nära hälften av de förtroendevalda uppger att de inte
känner till om kommunen eller landstinget har en säkerhetsansvarig.32

31
32

Brå, 2014.
ibid.
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Behovet av ett förebyggande arbete
Lagföring för brott riktade mot förtroendevalda sker huvudsakligen på samma sätt som för brott som kan drabba privatpersoner.
Att gärningen inte enbart varit riktad mot den förtroendevalde som
enskild person, utan även mot det demokratiska system som denne
företräder genom förtroendeuppdraget, är därmed sällan en uttrycklig del av ett åtal.33 Det finns dock förutsättningar att sätta fokus på
att vad som har skett också kan ha varit ett angrepp på det demokratiska styrelseskicket, t.ex. genom att i gärningsbeskrivningen
ange bakomliggande motiv och att målsäganden är förtroendevald.
Vi har inte tagit ställning till om det föreligger ett behov av straffskärpningar, men vi anser att det behövs ett konkret utvecklingsarbete i praktiken. 34 Ett första steg är en ökad medvetenhet bland
förtroendevalda, partiorganisationerna och i de politiska församlingarna kring hur man rapporterar och anmäler inträffade incidenter på ett sätt som lyfter fram möjliga kopplingar till uppdraget
som förtroendevald.35 Det är likaså viktigt att polis och åklagare har
rutiner för hur anmälningsupptagning ska ske för att effektivt utreda och lagföra brott mot förtroendevalda.36 SKL gjorde 2013 en
kartläggning av kommunernas och landstingens arbete med att
förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Enligt denna är det
55 procent av kommunerna som uppger att det har förekommit hot
eller trakasserier mot de förtroendevalda, medan 27 procent av
kommunerna hade överhuvudtaget inte någon kännedom om det
förekommit hot, våld eller trakasserier mot förtroendevalda.
Kartläggningen visar också att över 60 procent av kommunerna och
runt vart tredje landsting saknar en handlingsplan för att förebygga
eller motverka hot och våld mot förtroendevalda. Enligt rapporten
påverkar det otydliga arbetsmiljöansvaret de förtroendevaldas
möjligheter att få stöd och hjälp om de utsätts för hot och våld.37
Enligt SKL är det viktigt med handlingsplaner för att möjliggöra en
mer systematiskt samverkan mellan kommuner, landsting, de
politiska partierna och polisen för att reda ut vad varje part bör
33
Redovisning av uppdrag (Ju2014:A) att kartlägga och analysera domstolarnas bedömning
av straffvärdet för brott som rör hot eller våld mot förtroendevalda, juni 2014.
34
Prop. 2009/10:1, s. 59 f.
35
Brå, remissyttrande 2014-11-28, dnr 0276/14, (Ju2014/4250/D).
36
Se t.ex. kartläggningen av domstolarnas bedömning av straffvärdet, redovisad juni 2014.
37
SKL, 2014g.
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göra för att både förebygga och hantera hot, våld och trakasserier.
Flera kommuner och landsting har en säkerhetsansvarig som
samverkar med partierna och polisen, men säkerhetsarbetet skiljer
sig mellan olika kommuner och landsting.
År 2004 tillsattes en kommitté för att bl.a. undersöka vilket stöd
och vilken hjälp som erbjuds förtroendevalda som blir utsatta för
brott. Kommittén bedömde att det inom de politiska partierna,
kommunerna, landstingen, polismyndigheten och åklagarmyndigheten bör finnas en kontaktperson som har det övergripande
ansvaret för frågor om brott som riktas mot förtroendevalda på
grund av uppdraget. Handlingsplaner borde, enligt kommittén,
upprättas av de nämnda aktörerna.38 Mot bakgrund av den bild som
ges i de kartläggningar som genomförts av Brå, åklagare och SKL
verkar inte kommitténs rekommendationer ha lett till en påtaglig
förändring av det förebyggande arbetet i kommunerna och landstingen. Vi anser därför att det finns skäl att överväga en reglering i
kommunallagen till stöd för att ett konkret arbete sker lokalt.
Detta kan för det första innebära att samtliga kommuner och
landsting utser en anställd som ska vara säkerhetsansvarig och som
är kontaktperson för de förtroendevalda som utsätts för hot, våld
och trakasserier. Kontaktpersonen ska kunna förmedla information
och ge praktiskt stöd till förtroendevalda som utsätts, t.ex. i frågor
om polisanmälan och rättegång, att förmedla kontakt för kurativt
stöd eller informera om försäkringsersättning.
Kommunerna och landstingen bör också ansvara för förebyggande åtgärder, vilket kan omfatta utbildning, upprättande av handlingsplaner och rutiner för att hantera inträffade händelser. Kommunerna och landstingen bör också samverka med polismyndigheten och de politiska partierna som är representerade i fullmäktige
när det kommer till otillbörlig påverkan och trakasserier mot förtroendevalda. Kommunerna och landstingen skulle också kunna hjälpa
de politiska partierna lokalt när det gäller att hantera hot, skadegörelse och våld. Flera partier med små lokalorganisationer har
i dag begränsad kapacitet att genomföra ett sådant arbete. Det är
därför viktigt att partierna centralt arbetar med att stödja lokalorganisationerna i säkerhetsarbetet. SKL skulle kunna ha en
38

SOU 2006:46, s. 259, s. 262 f.
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stödfunktion för de kommuner och landsting som ännu inte utvecklat ett säkerhets- och trygghetsskapande arbete.
Kommuners och landstings ansvar att förebygga våld, hot eller
trakasserier förtydligas
Det är viktigt att samtliga förtroendevalda får ett stöd i det fall de
utsätts för våld, hot eller trakasserier och att de därmed kan känna
sig trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Vi
föreslår därför att det i kommunallagen ska införas en bestämmelse
som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och
säkra former. En regel ska enligt vår bedömning vara utformad på
ett sätt som ger utrymme för att ett förebyggande arbete ska fungera
lokalt, utifrån de förutsättningar som gäller i respektive kommun
eller landsting. Det handlar om att utveckla det lokala säkerhetsoch trygghetsskapande arbetet i kommuner och landsting, företrädesvis genom generellt verkande åtgärder. Det rör sig alltså om
åtgärder som typiskt sett är avsedda att komma till nytta för en
större krets och som underlättar samverkan mellan olika aktörer.
Regeln är utformad som en målsättningsparagraf och innebär i likhet med t.ex. 4 kap. 33 § KL således inte ett krav på att vidta en viss
specifik åtgärd riktad till en speciell person i ett enskilt fall. Genom
en sådan bestämmelse blir det dock tydligt att kommuner och landsting har ett ansvar att verka för att våld, hot eller trakasserier förebyggs och att de ska bidra till att de förtroendevalda kan känna en
trygghet när de utövar sina uppdrag.
För att minska de förtroendevaldas utsatthet är det också viktigt
att de rättsvårdande myndigheterna får befogenheter och resurser
att bättre motverka trakasserier. Det är särskilt viktigt att de hot
som förmedlas över internet och sociala medier kan stävjas. Slutligen är det av betydelse att politiker gemensamt ser till undvika ett
språkbruk som i sig kan skapa aggressivitet och grogrund för brott.
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8.4

Förtroendevaldas rätt till ersättning och ledighet

8.4.1

Rätt till ersättning och ledighet för fritidspolitiker

Fritidspolitiker i kommuner och landsting har enligt kommunallagen rätt till ledighet från anställning och rätt till ersättning för
inkomstbortfall. Syftet med dessa bestämmelser är att undanröja
hinder och skäl till att personer väljer att avstå från att engagera sig
i politiken eller hoppar av ett uppdrag på grund av sin ekonomiska
situation. De gällande ersättningsbestämmelserna innehåller en
obligatorisk del och en frivillig del. Den obligatoriska delen omfattar bestämmelser om rätt till den ledighet från anställning som
behövs för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag
och att de har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget
(4 kap. 11 och 12 §§ KL). Ledigheten omfattar tid för möten i
kommunala organ, andra möten som är nödvändiga för uppdragen,
resor till och från mötena och behövlig dygnsvila omedelbart före
eller efter mötena. Därutöver har de förtroendevalda med barn
under tolv år som har behov av tillsyn rätt till skälig ersättning för
kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina
uppdrag (4 kap. 12 b § KL). Förtroendevalda med funktionsnedsättning har en uttrycklig rätt till skälig ersättning för resekostnader
som uppkommer när de fullgör sina uppdrag (4 kap. 12 a § KL).
Fullmäktige ska besluta enligt vilka grunder ersättning ska betalas
ut (4 kap. 13 § KL).
Den frivilliga delen reglerar att fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning för resekostnader
och andra utgifter som uppkommer med anledning av uppdraget,
utöver vad som följer av bestämmelserna i den obligatoriska delen,
liksom arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension och andra ekonomiska förmåner (4 kap. 14 § KL). Denna
bestämmelse reglerar både fritidspolitikers och hel- och deltidsarvoderade förtroendevaldas ersättningar. När det gäller fritidspolitiker är principen att om fullmäktige beslutar att arvode ska
betalas ut, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag.
Kompensation för inkomstbortfall ska däremot anpassas efter individens faktiska bortfall.
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Ersättningsbestämmelser för inkomstbortfall

Samtliga fritidspolitiker har enligt kommunallagen rätt att begära
ersättning för inkomstbortfall. Enligt vår översyn utbetalas ersättningen i de flesta kommuner och landsting mot redovisning av
mötesnärvaro. I vissa kommuner och landsting betalas dock ersättningen ut med en maximigräns per dag.
De förtroendevalda har också en möjlighet att begära ersättning
för förlorad pensions- och semesterförmån av förlorad arbetsinkomst.
Sådana ersättningar betalas ut i ungefär 85 procent av alla kommuner och landsting. Enligt vår översyn sker utbetalningarna av dessa
förmåner enligt olika principer och med olika nivåer i olika kommuner och landsting. I flera kommuner måste de förtroendevalda
själva begära ersättning för sin förlorade pensionsförmån medan
andra kommuner har valt att betala ut en schablonersättning årligen
utan ansökan. I de flesta kommuner gäller en pensionsersättning på
4,5 procent av årslönen, men i några kommuner är den lägre.
Ett problem med ersättningarna och rätten till ledighet är att de
är utformade utifrån förtroendevalda som har regelbundna arbetstider och ett vanligt förvärvsarbete. För vissa fritidspolitiker kan
det vara svårt att styrka det faktiska inkomstbortfallet. Det gäller
särskilt för egenföretagare. Det kan vara svårt att uppskatta hur
långa mötena är och hur stor del av mötestiderna som inverkar på
arbetet. Personer med oregelbundna arbetstider kan t.ex. påverkas
av möten som inte sker i samband med arbetet. För personer som
arbetar natt kan ett möte under dagen innebära utebliven dygnsvila.
För dessa grupper kan schablonsersättningar förenkla uträkning av
ersättning. Enligt SCB:s enkätstudie är det 48 procent av de förtroendevalda som tar emot schablonsersättning.39
Det kan också vara svårt att avgöra hur mycket tid som måste
avsättas till mötesförberedelser. I några kommuner finns det en möjlighet att kräva ersättning för andra kostnader som uppkommit i
samband med uppdraget, t.ex. inläsning och förberedelsearbete inför möten. Flera kommuner och landsting har i vår enkät angett att
ersättningssystemet i sin helhet är komplicerat och att utbetalningarna
tar mycket tid av den kommunala administrationen.

39

SCB, 2015a.
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Mötesarvoden och reseersättningar

Kommunerna och landstingen kan enligt kommunallagen betala ut
mötesarvoden och reseersättning. Arvodet betalas i regel ut efter
mötesnärvaro och bestäms utefter mötets längd upp till ett visst
antal timmar. Några få kommuner och landsting betalar en s.k.
uppdragsersättning. Det innebär att de förtroendevalda får ett
samlat arvode årligen för det politiska uppdraget. Arvodesnivån skiljer
sig ofta mellan uppdrag och mellan olika kommuner och landsting.
Sammanträdesarvodena varierar mellan cirka 200 kronor till cirka
700 kronor. Enligt SCB:s enkätstudie var det 44 procent av alla
förtroendevalda som tog emot ersättning för resor till mötena.
Det är svårt att avgöra i vilken mån ersättningar och mötesarvoden verkligen inverkar på de förtroendevaldas förutsättningar
att genomföra ett uppdrag. Det är betydelsefullt att det politiska
engagemanget inte är så ekonomiskt betungande att det leder till
att personer avstår från att engagera sig eller att ekonomiska resurser blir en faktor som påverkar vem som tar politiska förtroendeuppdrag. SCB har i sin studie av folkvaldas villkor i fullmäktige
ställt frågor om ersättningsvillkoren på uppmaning av utredningen.
Enligt SCB:s enkät är det enbart 26 procent av de förtroendevalda
som uppger att ersättningen påverkar det politiska engagemanget.
Det är runt hälften som anser att ersättningen är rimlig medan
40 procent menar att den är för låg. Det är en något större andel av
de som hoppat av som anser att ersättningen är för låg.40
8.4.4

Fritidspolitiker som får socialförsäkringsrättsliga
ersättningar, arbetslöshetsersättningar
eller föräldrapenning

Föräldralediga fritidspolitiker som har kommunala uppdrag har
inte någon rätt till föräldrapenning vid de tillfällen de fullgör sina
kommunala uppdrag. Sedan den 1 juli 2002 omfattar fritidspolitikerns rätt till skälig ersättning för arbetsinkomster och ekonomiska
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget också förlorad

40

SCB, 2015a.
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föräldrapenning, socialförsäkringsrättsliga ersättningar och arbetslöshetsersättning.41
Fritidspolitiker som erhåller ersättning från arbetslöshetskassorna
eller föräldrapenning kan uppleva svårigheter i samband med arvodeseller ersättningsutbetalningar. I våra samråd med förtroendevalda
har det framförts att det i vissa kommuner råder en oklarhet om
huruvida inkomstbortfall ska betalas ut till förtroendevalda som
redan erhåller en ersättning från det offentliga. Sjukskrivna som tar
emot mötesarvode kan få problem när det gäller Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan. Mötesarvodena kan också
påverka nivåerna för ersättningen och det har upplevts som ett
hinder för det politiska engagemanget för t.ex. arbetslösa, sjukskrivna
och föräldralediga.
Den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen har analyserat
de förtroendevaldas ställning i arbetslöshetsförsäkringen i relation
till deltidsbegränsningen och konsekvenserna av att förtroendevalda hänförs till gruppen arbetstagare i alla delar av arbetslöshetsförsäkringen. På grundval av deras förslag, i delbetänkandet Pensionärers
och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU
2013:64), ska förtroendeuppdrag som i lag ger rätt till ledighet från
anställning få en särställning i arbetslöshetsförsäkringen. Det
innebär att den förtroendevalde får rätt att fortsätta att utföra sitt
förtroendeuppdrag under arbetslöshetsperioden utan att det påverkar vare sig rätten till arbetslöshetsersättning eller ersättningens
storlek. Tiden som förtroendevald blir s.a.s. överhoppningsbar.
Eftersom förslaget för närvarande bereds av Regeringskansliet har vi
valt att inte utreda dessa frågor närmare.
8.4.5

Bestämmelser om arvode, pension och andra
ekonomiska förmåner för hel- och deltidsarvoderade
förtroendevalda

Traditionellt sett har de kommunala förtroendeuppdragen varit
oavlönade. Kommunerna har haft möjlighet att betala ersättning
för utgifter i samband med uppdragen, men det var först på 1920talet som det infördes ett system med avlönade borgarråd i
41

Dalman m.fl., 2012, s. 288 f.

286

SOU 2016:5

De förtroendevaldas villkor

Stockholms kommun.42 Med Stockholms kommun som förebild
följde även andra stora kommuner och landsting efter och införde
hel- eller deltidarvoden för förtroendevalda. På 1960-talet infördes
också titeln kommunalråd.
Det var först den 1 februari 2014 som en bestämmelse infördes i
kommunallagen som uttryckligen nämner begreppen kommunalråd, landstingsråd och oppositionsråd. Av 4 kap. 1 § tredje stycket
KL framgår numera att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag
på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.
De obligatoriska ersättningsbestämmelserna som anges i 4 kap.
12–13 §§ KL gäller inte för förtroendevalda som har uppdrag på
heltid eller betydande del av heltid. Förtroendevalda som fullgör
sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har därför inte
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlust av pensionseller semesterförmåner, ersättning för resekostnader på grund av
funktionsnedsättning samt ersättning för barntillsyn, men de kan
enligt 4 kap. 14 § KL tillerkännas arvoden för det arbete som är
förenat med uppdraget, kostnadsersättningar, pension och andra
ekonomiska förmåner. Villkoren avgörs lokalt med stöd av 4 kap.
14 § KL. Enligt gällande bestämmelser är det upp till kommunerna
och landstingen själva att besluta om att införa hel- eller deltidsarvoden, vilka uppdrag som ska arvoderas och vilka nivåer som
gäller. I regel betalas arvodena ut till förtroendevalda som är
politiskt verksamma under former som liknar ett förvärvsarbete.
En sysselsättningsgrad på 40 procent av heltid har ansetts som en
naturlig gräns. I praktiken är det dock upp till kommunerna och
landstingen att själva bestämma gränsen.43 Semesterlagen är inte
tillämplig på förtroendevalda eftersom det rör sig om ett förtroendeuppdrag och inte om en anställning. Emellertid kan de förtroendevalda ges ledighet som motsvarar semester med bibehållet
arvode.44
När det gäller förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid har de rätt till föräldrapenning eller
42

SKL, 2013a.
Se prop. 1982/83:97, s. 24 f, jfr Kammarrätten i Göteborg, dom den 15 juni 2015
(mål nr 151-15).
44
Dalman m.fl., 2012, s. 295.
43
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sjukpenning om de uppfyller de kriterier som krävs för rätt till
sjukpenninggrundande inkomst.
8.4.6

Omfattningen av hel- och deltidsarvoderade
förtroendevalda

Ett system med arvoderade förtroendevalda tog form under 1960och 1970-talet. År 1974 fanns det hel- eller deltidsarvoderade
förtroendevalda i cirka 200 kommuner. År 2011 var det enbart 21 av
Sveriges 290 kommuner som saknade heltidsarvoderade förtroendevalda. Utvecklingen i landstingen motsvarar den i kommunerna och
2011 hade samtliga landsting heltidsarvoderade förtroendevalda.
Ökningen av antalet arvoderade förtroendevalda är mest framträdande bland de som är deltidsarvoderade. Gruppen har ökat från
143 år 1980 till över 300 år 1992 till att i dag överstiga 600. År 2011
var det 1 180 förtroendevalda som erhöll arvode för sina förtroendeuppdrag på kommunal nivå. Av dessa får 665 arvode på
deltid. På landstingsnivå är det 262 arvoderade förtroendevalda,
vilket motsvarar sex procent av de förtroendevalda i landstingen.45
Enligt utredningens enkät var det 34 procent som uppgav att antalet
deltidsarvoderade hade ökat och 14 procent angav att antalet hade
minskat sedan 2006. Antalet politiska sekreterare i kommuner och
landsting har ökat från 500 under mandatperioden 2010 till 2014 till
700 efter valet 2014. Det är en ökning med 40 procent. Politiska
sekreterare finns i 17 av 20 landsting/regioner och i 43 kommuner.46
Enligt SCB:s sammanställning var det tre procent av samtliga
förtroendevalda som 2011 var hel- eller deltidsarvoderade.47 Enligt
Göteborgs universitets kommunpolitikerenkät uppfattade nio procent av fullmäktigeledamöterna sig som heltidspolitiker 2008 och
ytterligare 18 procent som deltidspolitiker.48 Detta omfattar troligen
förtroendevalda som också är avlönade som politiska sekreterare av
kommunen eller landstingen, som är avlönade av sitt parti eller som
har andra politiska anställningar.49
45

SCB, 2012d.
Dagens samhälle, 2015.
SCB, 2012d.
48
Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010, s. 101.
49
SCB, 2015a.
46
47
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En förklaring till att antalet arvoderade uppdrag ökar, som framförts i våra samråd med förtroendevalda, är att erbjudanden om
arvoderade uppdrag har blivit en del av de partipolitiska förhandlingarna efter valen. Politiska partier som tillhör den politiska
majoriteten försäkrar sig om ett stöd från mindre partier genom att
erbjuda arvoderade uppdrag, såsom kommunalråds- eller oppositionsrådposter eller avlönade politiska sekreterartjänster. En annan tänkbar förklaring är att uppdragen i sig blivit mer arbetskrävande och
att det därför uppstått ett behov av förtroendevalda som kan ägna
en större del av sin tid åt uppdraget.
Arvodesnivåer
Det står kommunerna och landstingen fritt att bestämma nivån för
de arvoden som utbetalas till hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda. De uppdrag som är arvoderade är i regel ordförandeoch vice ordförandeposterna. Även fullmäktiges ordförande och vissa
nämndordföranden kan erhålla hel- eller deltidsarvoden. Nivån på
arvoden liksom de principer som nivåerna är satta efter skiljer sig
mellan olika kommuner och landsting. Den vanligaste principen för
arvodesnivåer är att sätta nivån till den ersättning som riksdagsledamöter erhåller. I flera kommuner får kommunstyrelseordföranden
110 procent av riksdagsarvodet medan andra kommuner sätter arvodet
efter en viss andel av inkomstbasbeloppet. Några har fast angivna
belopp. Till borgarråden i Stockholms kommun utgår ett arvode
motsvarande 80 procent av statsrådsarvodet.
I regel varierar arvodesnivåerna efter kommunernas storlek. Skillnaderna mellan olika kommuner är emellertid stora. Enligt SCB var
det genomsnittliga heltidsarvodet 2011 52 000 kronor per månad,
men det varierade från drygt 23 000 till närmare 110 000 kronor.
Enligt SCB:s beräkningar ökade också arvodesnivån med cirka 15 procent mellan 2007 och 2011, vilket översteg ökningstakten för den
genomsnittliga förvärvsinkomsten i befolkningen över 20 år.50 När det
gäller arvodet för kommunstyrelseordföranden var det 51 800 kronor i
genomsnitt. Tidigare rekommendationer från Kommunförbundet
(numera SKL) har angett att årslönen ska motsvara de högst be50

SCB, 2012d.

289

De förtroendevaldas villkor

SOU 2016:5

talda tjänstemännen i kommunen, men studier visar att tjänstemännens löner ligger högre och har ökat snabbare än kommunalrådens.51 Nivåerna för arvoden i landstingen var något högre än i
kommunerna och låg 2011 i genomsnitt på 59 100 kronor. Även
dessa varierade, från drygt 50 400 till 110 900 kronor.
Pensionsersättningar och omställningsstöd
Ett förtroendeuppdrag skiljer sig från ett anställningsförhållande
genom att det inte finns ett anställningsavtal mellan kommunen
eller landstinget och den förtroendevalde. De arvoderade förtroendevalda är i regel utsedda genom val i fullmäktige. Även om vissa
förtroendevalda erhåller hel- eller deltidsarvoden är de inte anställda
av kommunen eller landstinget. Som för förtroendevalda i övrigt
ger uppdragen den förtroendevalde rätt till ledighet från sin anställning. Det är i övrigt fullmäktige i kommunen eller landstinget som
beslutar om de villkor som ska gälla för de hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda, t.ex. avseende arvode och pension-,
social- eller arbetsskadeförsäkringar. Det innebär att de arvoderade
politikernas villkor skiljer sig från kommun till kommun och från
landsting till landsting.
De flesta arvoderade politiker har en möjlighet att få omställningsstöd när de avgår. Enligt vår enkät erhåller mer än 90 procent
av de heltidsarvoderade förtroendevalda pension och omställningsstöd medan drygt 60 procent av deltidsarvoderade förtroendevalda
får det. SKL har tagit fram riktlinjer för pensionsersättningarna och
omställningsstödet (PBF och PRF-KL), men kommunerna och
landstingen är inte skyldiga att följa detta regelverk. Mot bakgrund
av att omställningsstödet har kritiserats för att ha varit för frikostigt tog SKL under 2013 fram ett nytt omställningsstöd (OPFKL) som gäller för förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014
eller senare.
Enligt det tidigare regelverket hade de förtroendevalda som
suttit tre mandatperioder rätt till ett omställningsstöd från det att
de fyllt 50 år till att de uppnått pensionsålder. Ersättningen utbetalas om den avgående förtroendevalde inte hittar annan försörj51

Karlsson, 2006, s. 59.
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ning, och saknar krav på ett aktivt arbetssökande. Enligt en
kartläggning som Sveriges Radio gjorde 2011 betalde kommunerna
ut cirka 70 miljoner kronor årligen till 700 f.d. förtroendevalda.52
Enligt det nya systemet har avgående förtroendevalda rätt till
omställningsstöd i tre år. Under de första två åren betalas ersättningen ut i nivå med det tidigare arvodet och under det tredje året
sjunker omställningsstödet till 85 procent av detta. Den avgående
förtroendevalde måste dessutom vara aktivt arbetssökande. Enligt vår
enkät använde 40 procent av kommunerna och landstingen det nya
systemet medan 53 procent använde de två systemen parallellt.
Övriga hade egna bestämmelser eller använde enbart det gamla
systemet för omställningsstöd.
8.4.7

Förtroendevaldas möjligheter till ledighet från
uppdraget vid föräldra- eller sjukledighet

Kommunallagen innehåller inte några regler för hur förtroendevalda som inte kan utföra sitt uppdrag på grund av föräldra- eller
sjukledighet kan vara lediga från sitt uppdrag. En förtroendevald
som inte kan utföra sitt uppdrag måste i princip avsäga sig sitt
uppdrag. Flera kommuner och landsting har däremot antagit regler
som innebär att den förtroendevalde kan vara frånvarande från sitt
uppdrag under en begränsad tid upp till en eller två månader. Därefter utgår arvodet till vice ordförande eller en ersättare. I några
kommuner utgår en mindre del av arvodet under frånvaron.
Några kommuner har skapat överenskommelser som gör det
möjligt för arvoderade förtroendevalda att vara lediga medan vikarier utses i deras ställe. Sådana överenskommelser finns enligt vår
enkät i nära hälften av alla kommuner. I några kommuner löses
detta genom en informell uppgörelse om att uppdraget utförs av en
ersättare från samma parti. Som framgår av de här lösningarna
saknas i kommunallagen även regler för att en ersättare ska kunna
träda in under en förtroendevalds frånvaro under en längre tid. I
vår enkät uppger var tredje kommun och landsting att de inte har
antagit egna regler för hur arvoderade förtroendevalda ska kunna

52

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4706449, 2011-08-21
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vara lediga med anledning av föräldraledighet, sjukskrivning eller
andra skäl.
Ersättares tjänstgöring
Kommunallagens regler om ersättare gör ingen skillnad mellan förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid, betydande del av
heltid eller är fritidspolitiker. En skiljelinje finns däremot mellan
om den förtroendevalde är folkvald (se 5 kap. 12–17 §§ KL) eller är
vald av fullmäktige, och då om den förtroendevalde är utsedd vid
ett proportionellt val eller inte(se 6 kap. 9, 10 och 14 §§ KL).
Ledamöter och ersättare i en nämnd och styrelse väljs av
fullmäktige. Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande
och en eller två vice ordförande (6 kap. 15 § KL). Det är i första
hand sådana förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid som har behov av att få ledigt från sitt
uppdrag vid föräldra- eller sjukledighet. Det är därmed främst
reglerna om ersättare för förtroendevald som valts av fullmäktige
som i detta sammanhang är av betydelse. Dessa kan i sin tur delas
upp i två typiska fall; dels vad som gäller när en förtroendevald är
förhindrad att inställa sig eller vidare delta i ett sammanträde, dels
det fallet att en förtroendevald avgår.
Det vanliga, i alla fall historiskt sett, är att fullmäktiges val av
ledamot eller ersättare i nämnd och styrelse sker med majoritetsbeslut, genom acklamation eller omröstning. Om en på det sättet
vald ledamot senare under mandatperioden avgår, ska ett fyllnadsval ske (6 kap. 14 § första stycket KL). Fullmäktige väljer då en ny
ledamot för återstoden av mandatperioden.
Om en viss andel av fullmäktiges ledamöter (en minoritet) vid
valet begär det, ska valet av ledamöter och ersättare i bl.a. nämnder
i stället för på det vanliga sättet ske enligt bestämmelserna i lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt (se 5 kap. 46 § KL). Om så
sker kommer en fast turordning för ersättare att gälla för återstoden av mandatperioden. Om en avgående ledamot har utsetts
vid ett proportionellt val inträder nämligen, i stället för att ett
fyllnadsval sker, en ersättare i enlighet med den ordning för
ersättarnas tjänstgöring som bestämts i samband med valet. Någon
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ytterligare ersättare ska inte väljas. Inte heller kan fyllnadsval efter
en ersättare som avgått ske.
I det fallet att en ledamot är förhindrad att delta vid ett visst tillfälle gäller, om ersättarna inte har valts proportionellt, att ersättarna tjänstgör i den turordning som fullmäktige har bestämt. Fullmäktige ska också i övrigt besluta om ersättarnas tjänstgöring i
nämnderna och styrelsen (6 kap 9–10 §§ KL). Det är lämpligt att så
långt möjligt försöka nå enhetliga regler för tjänstgöringen i både
fullmäktige och nämnder. Reglerna i 5 kap. 12–17 §§ KL, som avser
ersättares tjänstgöring i fullmäktige, är därför ofta förebild vid utformningen av föreskrifterna om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Nämnda regler innebär att en ersättare normalt sett inte kan
komma att tjänstgöra för en ledamot av ett annat parti. Något hinder
för att besluta olika regler, t.ex. för olika nämnder, finns dock inte.
Har val av ersättarna i stället skett proportionellt, ska de tjänstgöra
enligt den turordning som gäller enligt lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
När det gäller ledamot av ett presidium anger 6 kap. 16 § KL att
fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordföranden kan tjänstgöra.
Ett antal ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder lämnar
vanligen sina uppdrag innan mandatperioden är till ända. Det
betyder att om det inte går att ”fylla på” genom fyllnadsval kan
ersättaren i vissa fall komma att vara av annan partitillhörighet än
vad den avgående ledamoten var eller, om ersättarlistan är tom, att
ingen kan inträda. Val enligt lagen om proportionellt valsätt kan
alltså innebära att maktbalansen i styrelsen eller nämnden kan ändras
och ytterst att det kan uppstå svårigheter att samla en beslutsför
nämnd.
Ledighet från uppdraget som riksdagsledamot och statsråd
En riksdagsledamot kan efter ansökan få ledigt från sitt uppdrag.
Om en ledamot får ledigt för en tid av minst en månad, ska ledamotens uppdrag utövas av en ersättare under den tid hen är ledig
(5 kap. 3 § riksdagsordningen). Ansökan om ledighet prövas av talmannen om den gäller ledighet för sjukdom och föräldraledighet,
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också om ledigheten avser en period om en månad eller längre
(5 kap. 4 § riksdagsordningen).
Att erhålla ledighet från riksdagsuppdraget är ingen automatisk
rättighet. Ledighet beviljas efter ansökan av ledamoten och efter
prövning av talmannen i de fall det avser ledighet för sjukdom och
föräldraledighet. Det ska föreligga skäl för ledigheten och dessa ska
anges i ansökan. Vid laga förfall t.ex. sjukdom, bör ansökan beviljas. Partiell ledighet medges inte. I dag är föräldraledighet följt av
sjukledighet det vanligaste skälet till ledighet.53 En ledamot som beviljats ledigt kan när som helst återta sin plats. Därmed upphör
ersättarens uppdrag. Ledamoten kan däremot inte tillfälligt återta
sin plats för att delta i till exempel ett sammanträde i kammaren
eller i ett utskott. Vid beviljade ledigheter finns det speciella bestämmelser om avdrag på arvodet.54
När det gäller statsråd har Konstitutionsutskottet vid flera tillfällen konstaterat att ett statsråd inte är någon arbetstagare utan
har ett uppdrag av en mycket speciell natur, och att ett statsråd i
princip alltid förutsätts vara i tjänst, även om regeringsformen
utgår från att statsministern och andra statsråd kan ha förfall att
fullgöra sina uppgifter, t.ex. på grund av sjukdom eller ledighet.
Mot bakgrund av statsrådsuppdragets särskilda natur anser utskottet
fortfarande att frågan om statsrådens möjligheter att vara föräldralediga inte lämpar sig för en lagreglering. I stället bör regeringen
praktiskt kunna lösa den situation som uppkommer vid ett statsråds behov av längre ledighet från fall till fall.55 I september 2015
tillsatte regeringen en särskild utredare som ska se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel
eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap (Fi 2015:10).

53

Holmberg m.fl., 2012, s. 675 ff.
www.riksdagen.se, 2015-05-08 och lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens
ledamöter.
55
Bet. 2014/15:KU1 s. 52.
54
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Övervägande och förslag om
ersättningsbestämmelser och ledighet

Sammanfattande analys: Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upplevs som hinder för de förtroendevalda. Ersättning för inkomstbortfallet måste vara skäligt
och täcka alla delar av inkomsten. Det finns anledning att anpassa den rättsliga regleringen för uppdragen till den faktiska
samhällsutvecklingen. Det gäller inte minst möjligheten för
förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid att vara sjuk- och föräldralediga.

8.5.1

Ersättning för inkomstbortfall ska omfatta
hela inkomsten

Utredningens bedömning: Det är viktigt att kommunerna och
landstingen följer bestämmelserna om att de förtroendevalda har
rätt till skälig ersättning för den pension och de semesterförmåner som de förtroendevalda förlorar på grund av sina uppdrag.
Fullmäktige i samtliga kommuner och landsting bör fatta beslut i enlighet med 4 kap. 13 § KL att tillämpa schablonersättningar för bl.a. egenföretagare.
Ersättningen kan omfatta en viss del av den tid som en förtroendevald utför för att kommunicera med medborgare.
Av 4 kap. 12 § KL framgår att fritidspolitiker har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de
förlorar på grund av uppdraget. Det innebär rätt till skälig ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Det innebär också
rätt till ersättning för förlorade socialförsäkringsrättsliga ersättningar, t.ex. arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.56 Arvodet,
enligt 4 kap. 14 § KL, till de förtroendevalda inkluderar inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.57
56
57

Prop. 2001/02:80, s. 139 och Dalman m.fl., 2012, s. 288 f.
Prop. 1990/91:117, s. 69.
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Vår översyn visar att några kommuner och landsting inte betalar
ut skälig ersättning för pensions- och semesterförmåner som de
förtroendevalda förlorar på grund av sina förtroendeuppdrag. Ersättningsnivåerna skiljer sig dessutom åt i olika kommuner och landsting. För att det inte ska råda några tveksamheter om att de förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad inkomst vill vi
här betona vikten av att kommuner och landsting uppmärksammar
sin skyldighet att i ersättningen till de förtroendevalda också betala
ut de pensions- och semesterförmåner som de förlorar på grund av
sina uppdrag. Eftersom det redan framgår tydligt av förarbetena
föreslår vi inte något förtydligande av lagrummet.
Kommunallagen anger att ersättningen ska vara ”skälig”. Det
ankommer på kommunerna och landstingen själva att utifrån de
lokala förutsättningarna bestämma om ersättningarna inom ramen
för skälighetsnormen. Skälig ersättning innefattar emellertid både
en minimigräns och en maximigräns för hur stor ersättningen kan
vara.58 I vissa fall kan schablonmetoder för uträkning av ersättning
accepteras för att inte systemet ska bli för administrativt betungande. Ersättningsbeloppet bör därmed kunna grundas på t.ex. den
förtroendevaldes timlön enligt avtal, sjukpenninggrundande inkomst
eller taxerad inkomst. Valet av beräkningsgrund har överlämnats åt
fullmäktige.59 Enligt 4 kap. 13 § KL beslutar fullmäktige om grunderna för den ersättning som ska utgå enligt 4 kap. 12–12 b §§ KL.
Vår översyn visar vidare att några kommuner och landsting
tillämpar ett ersättningssystem som försvårar för personer med
oregelbunden arbetstid, t.ex. egenföretagare och personer med
nattarbete. För dessa personer kan det vara svårare att räkna ut det
faktiska inkomstbortfallet. I dessa fall kan schablonersättningar vara
en lösning som underlättar för den förtroendevalde utan att det
innebär extra utgifter för kommunen eller landstinget. Vi anser
därför att fullmäktige i samtliga kommuner och landsting bör fatta
beslut i enlighet med 4 kap. 13 § KL om att tillämpa schablonersättningar för att underlätta för bl.a. egenföretagare.

58
59

Prop. 1990/91:117,. s. 169, Prop. 2001/02:80, s. 139.
Prop. 1990/91:117, s. 68 och s. 168 f., Prop. 2001/02:80, s. 88.
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Ersättning för att kommunicera med medborgare
Förtroendevalda har enligt nuvarande regelverk möjlighet att få
skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner
som de förlorar på grund av uppdraget. Uppdraget omfattar i första
hand möten, men också inläsning och förberedelsearbete inför
dessa. Flera kommuner och landsting betalar ut ersättning för
sådan förberedelse. En viktig del av den förtroendevaldes uppdrag
är att föra dialog med medborgare. Vi anser att fullmäktige bör utforma sitt ersättningssystem så att ersättning också utgår för en
viss del av den tid som en förtroendevald utför för att kommunicera med medborgare. Genom att utforma ett sådant system skulle
den förtroendevalda kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst
för sådana insatser. Det kan handla om vad vi med en samlande
beteckning benämnt som medborgardialoger (se kapitel 11) eller
annat avgränsat arbete med en klar koppling till förtroendeuppdraget, i syfte att inhämta information och synpunkter från
medborgare. Omfattningen av detta måste vara rimlig och bör
bestämmas till ett visst antal timmar per år eller mandatperiod.
8.5.2

Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller
sjukskrivna

Utredningens förslag: Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid ska få vara ledig från sitt uppdrag under en tidsbegränsad
period, dock högst ett år, för att vara föräldraledig. Detsamma
gäller sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.
Fullmäktige ska om ledighet beviljas besluta om hur lång tid
ledigheten ska pågå och om arvode, pension och ekonomiska
förmåner ska utgå under ledigheten.
Fullmäktige får utse en ersättare i nämnder och styrelse för
den ledige under ledighetsperioden.
Trots att de hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda spelar en
viktig roll i kommun- och landstingspolitiken är deras funktion och
roller inte reglerad i kommunallagen utöver att de ska benämnas
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som kommunalråd, landstingsråd och oppositionsråd. Syftet med
bestämmelsen är att förtydliga att dessa är förtroendevalda som
fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. I detta
avseende är lagen utformad utifrån att förtroendeuppdraget är en
syssla som sker vid sidan av eller i stället för ett förvärvsarbete. I
detta avsnitt benämns dessa som hel- och deltidsengagerade,
eftersom inte arvoderingen i sig utan just uppdragets karaktär av att
vara yrkespolitiker är av betydelse, också för våra överväganden. I
ett modernt samhälle bör såväl unga och äldre som kvinnor och
män ha möjlighet att engagera sig på heltid eller deltid i
lokalpolitiken. För att få en bred politisk representation i våra
kommuner och landsting krävs att samhället kan erbjuda de förtroendevalda sådana villkor att det blir attraktivt att vara hel- eller
deltidsengagerad i politiken. Det bör finnas en ordning som möjliggör för en hel- eller deltidsengagerade förtroendevald att vara
föräldraledig eller sjukskriven, vilket inkluderar möjligheten att efter
ledigheten eller sjukskrivningen kunna återgå till sitt förtroendeuppdrag. Vi anser att bristen på reglering i detta avseende inte är
rimlig. Det får bl.a. tydliga effekter på jämställdheten inom den
kommunala politiken eftersom det försvårar för de hel- och deltidsengagerade förtroendevalda som vill vara föräldralediga. Enligt
den underlagsrapport som Folke och Rickne har skrivit för utredningen utmärker sig kvinnliga kommunstyrelseordförande med
högre skilsmässotal än män. De kvinnliga kommunstyrelseordförandena har dessutom mer sällan omyndiga eller små barn.
Sammantaget visar deras rapport att det är särskilt svårt för kvinnor
att ta tyngre politiska uppdrag. En reglering i detta avseende borde
underlätta det politiska engagemanget då de förtroendevalda inte
behöver försaka möjligheten att vara föräldralediga. Enligt vår
mening bör det finnas möjlighet för en förtroendevald som fullgör
sitt uppdrag på heltid att vara föräldraledig och sedan få återkomma
till sitt uppdrag. Detsamma gäller om uppdraget fullgörs på
betydande del av heltid. Det gäller i sak likaväl i den situationen att
en sådan förtroendevald på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga och inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Då
bör det finnas en möjlighet för denne att få vara ledig från sitt
uppdrag för att sedan kunna komma tillbaka till sitt uppdrag när
hen är arbetsför igen.
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Vi anser därför att det uttryckligen ska framgå av kommunallagen att en förtroendevald som utför sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid efter prövning kan få ledigt från sitt uppdrag. Vid vår utformning av bestämmelsen har vi som förebild haft
riksdagsordningens bestämmelse om att riksdagsledamöter efter
ansökan kan få ledigt från sitt uppdrag. Vi anser att bestämmelsen
inte ska vara utformad som en rättighet utan att det är lämpligt att
fullmäktige tar ställning till om den förtroendevalde ska få vara ledig.
Fullmäktige ska enligt vår mening samtidigt ta ställning till den
förtroendevaldes begäran om hur länge denne vill vara ledig. En
ansökan om föräldraledighet eller ledighet vid sjukdom bör i de
flesta fall beviljas. Det bör krävas mycket speciella omständigheter för
att en ansökan inte ska beviljas, t.ex. att ansökan om ledighet sträcker
sig över ett ordinarie val.
Av föräldraledighetslagen (1995:584) framgår att en arbetstagare
har rätt till partiell ledighet, exempelvis med 75, 50 och 25 procent
med motsvarande föräldrapenning. Detsamma gäller deltidssjukskrivning då det finns ett otal möjliga begränsningar i arbetsförmågan hos en sjukskriven person. Riksdagsledamöter medges
dock inte partiell ledighet och sådan bör inte heller medges för de
hel- eller deltidsengagerade förtroendevalda i kommuner och
landsting. Vi gör bedömningen att det förtroendeuppdrag som
dessa förtroendevalda ägnar sig åt inte låter sig förenas med partiell
ledighet med korta perioder av arbete. Ett förtroendeuppdrag
innebär inte begränsade arbetstider och omfattas inte heller av
semester. Det gör att det framstår som svårt att se hur en lösning
med ledighet på deltid ska se ut. Vårt förslag innebär att den
förtroendevalde endast kan vara föräldraledig eller sjukledig på
100 procent.
Vi menar vidare att den förtroendevalde inte bör vara ledig från
sitt förtroendeuppdrag längre tid än ett år. Anledningen till det är
att förtroendeuppdraget är så speciellt till sin karaktär och att det
krävs förankring både i den kommunala organisationen och i
partiet för att den förtroendevalde ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
Det är lätt att förlora sin förankring när hen är borta för länge från
sitt förtroendeuppdrag. Dessutom bör inte en ersättare vara ersättare längre tid än ett år. Består ledigheten under längre tid bör en
ordinarie förtroendevald väljas. Om maktförhållandena i kommunen eller landstinget förändras under den förtroendevaldes ledighet
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kan det innebära att den förtroendevaldes uppdrag upphör. Det får
till följd att den förtroendevaldes möjlighet att komma tillbaks till
sitt uppdrag upphör.
När det gäller riksdagsledamöter kan de ta ut föräldraledighet
även utan att föräldrapenning betalas ut. Detta bör gälla även för
förtroendevalda i kommun och landsting som vill vara föräldralediga. Vi har därför inte föreslagit att bestämmelsen ska knyta till
föräldraledighetslagen som endast gäller arbetstagare.
På liknande sätt bör det inte heller vara ett krav för ledighet att
sjukpenning betalas ut. När det gäller formuleringen av vårt förslag
till lagrum har vi dock haft 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken som
förebild, men vi anser inte att det är lämpligt att den föreslagna
bestämmelsen ska kopplas till bestämmelsen i socialförsäkringsbalken.
I 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken regleras rätten till sjukpenning
vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga. För att
ha rätt att vara ledig på grund av sjukdom krävs således att läkarintyg lämnas in där det framgår att den förtroendevalde på grund av
sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.
Vi har föreslagit att det är fullmäktige som ska ta ställning till
ledighetsansökan från den förtroendevalde. Fullmäktige har relativt
sällan fullmäktigesammanträden och i praktiken kan det vara svårt
för fullmäktige att hinna ta ställning till en ansökan om föräldraledighet och framför allt till en ansökan när en förtroendevald blir
sjukskriven förrän den förtroendevalde behöver vara ledig. En ansökan om ledighet bör besvaras tämligen omgående. Fullmäktigepresidiet är numera ett kommunalrättsligt organ och kan därför ges
särskilda uppgifter i arbetsordningen. Fullmäktige kan i sin arbetsordning ange att fullmäktigepresidiet ska ta ställning till brådskande
ansökningar om ledighet.
Arvode, pension och andra ekonomiska förmåner
Om fullmäktige har beslutat om arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till de hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i enlighet med 4 kap. 14 § KL ska fullmäktige vid sin prövning
av ansökan ta ställning till om sådana förmåner fortsatt ska utgå till
en förtroendevald under dennes ledighet. Om ekonomiska förmåner ska utgå får prövas från fall till fall. Det beror också på hur den
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enskilde kommunen eller landstinget har utformat villkoren för
förtroendevalda som fullgör uppdraget på heltid eller betydande del
av heltid.
Ersättare för den förtroendevalde
Vi föreslår vidare att fullmäktige ska kunna fatta beslut om att utse
en ersättare för den förtroendevalde som är ledig på grund av föräldraledighet eller sjukdom. I de flesta fall när en förtroendevald är
helt föräldraledig eller sjuk en längre period, uppskattningsvis längre
tid än två månader, behöver det utses en ersättare för den förtroendevalde. De generella reglerna om ersättares tjänstgöring omfattar inte en ordning med ersättare för en längre tids frånvaro. Det
behövs därför en bestämmelse om ersättare under en beviljad ledighet. Vi menar att fullmäktige ska ha möjlighet att besluta om en
ersättare under den period den förtroendevalde är föräldra- eller
sjukledig. Ersättaren måste förstås uppfylla valbarhetskriterierna.
En ersättare för en förtroendevald under nu aktuell ledighet skiljer
sig från de fall som i övrigt gäller för när ersättare ska tjänstgöra.
Ersättaren vid ledighet kan inte anses träda in under de omständigheter som redan finns lagreglerade, dvs. vid en ledamots tillfälliga
förhinder eller i det fallet att en ledamot avgår. Detta gör sig
särskilt gällande när en förtroendevald som är ordförande i
styrelsen har blivit beviljad ledighet, men också för kommunalråd i
allmänhet liksom ordförande i nämnd. Detta är bakgrunden till att
vi föreslår en särskild bestämmelse om ersättare i dessa fall.
Om ledighet beviljas får därför fullmäktige enligt vårt förslag
utse en ersättare. Att fullmäktige beslutat om en viss ordning för
ersättares tjänstgöring (6 kap. 9–10 §§ KL) eller att lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt tillämpats vid valet av den ledige ledamoten påverkar därmed inte vem som får utses som ersättare av
fullmäktige. Detta kan alltså ske på samma sätt som vid ett fyllnadsval. Ersättaren kan dock aldrig utses för längre tid än den
ledighetsperiod som beviljas.
En ersättare får utses för sådan förtroendevald som kan beviljas
ledighet med stöd av bestämmelsen, dvs. sådana som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. För en ordförande
eller en vice ordförande i nämnd och styrelse finns möjlighet för
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fullmäktige att meddela föreskrifter om vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra (6 kap. 16 § KL). Sådana kan vara svåra att
utforma för ledighetsfallet och finns inte sådana på plats eller avser
ansökan om ledighet annan än en ordförande eller en vice ordförande, vilket dock torde höra till ovanligheterna, behöver en ersättare
snarare utses än inträda enligt en tidigare beslutad ordning.
Enligt vårt förslag övertar den utsedde ersättaren under ledighetsperioden fullt ut den funktion som den ledige är ledig ifrån.
Det är därmed, på samma sätt som vad gäller för lediga riksdagsledamöter, inte möjligt att träda i tjänst under ledigheten tillfälligt.
Eftersom en person kan inneha uppdraget förhållandevis länge,
troligen så länge som ett år, och därmed inte enbart kommer
uppfattas som en temporär ersättare, är det viktigt att fullmäktige
fattar beslut om tillsättningen. I det fall det rör en ersättare för
styrelsens ordförande är det av särskild betydelse att ersättaren
utses av fullmäktige i anslutning till en aktuell ledighetsperiod
snarare än enligt den vanliga ordningen för ersättare. Ett sådant
förfarande stärker ersättarens mandat att utöva uppdraget under
den tidsbegränsade perioden.
Sådant ansvar som tillkommer t.ex. en ordförande övergår till
ersättaren så snart fullmäktige, eller om så föreskrivits i arbetsordningen fullmäktigepresidiet, beslutat om ledighet och upphör per
automatik när perioden är över. Det kan, beroende på hur kommunens eller landstingets politiska organisation ser ut, avse exempelvis ansvar för krishantering, anställdas arbetsmiljö, särskilda
nämnder eller beslut av brådskande karaktär.60 Ledighet kan alltså i
praktiken komma att beviljas före det att en ersättare utses av
fullmäktige. Det betyder att en ersättare enligt de vanliga reglerna
om ersättares tjänstgöring kan behöva träda in tillfälligt till dess att
fullmäktige utsett en ersättare för den ledige.
SKL har i en skrivelse till regeringen uppmärksammat en ökad
tillämpning av lagen om proportionellt valsätt, och däri påtalat att
det finns ett behov av översyn av bl.a. reglerna för fyllnadsval och

60
Se t.ex. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och socialtjänstlagen (2001:453).
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ersättare.61 Vid en sådan översyn bör även behovet av ersättare vid
ledighet beaktas.

61

SKL, 2014-12-12, Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder
i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt, dnr 14/6614.
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9

Den lokala politikens
organisering

9.1

Vårt uppdrag

Utredningens övergripande uppdrag är att analysera behovet av och
utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget
inom den representativa demokratin. Som en del i denna uppgift
belyser vi villkoren för de politiskt förtroendevalda. Analysen berör, såsom vi redogjorde för i kapitel 8, huvudsakligen den lokala
nivån. Frågan om de förtroendevaldas möjligheter till inflytande är
central i en analys av den lokala demokratins villkor. En grundläggande princip för den kommunala demokratin är att beslutsfattandet
ska ske kollektivt och att det politiska ansvaret för verksamheten
ska bäras upp av alla folkvalda, utan åtskillnad mellan fritidspolitiker och de förtroendevalda som ägnar sig åt uppdraget på heltid.
Känslan av att kunna påverka som förtroendevald är också en
förutsättning för att uppdraget ska kännas meningsfullt och för den
enskildes intresse för ett politiskt engagemang. Det är betydelsefullt för att den politiskt förtroendevalde ska se ett värde av att
kommunicera med medborgarna samt fånga upp och föra fram
deras intressen och åsikter i det politiska arbetet.
I detta kapitel analyserar vi förutsättningarna för olika förtroendevalda att utöva sina uppdrag och att påverka det politiska beslutsfattandet. Analysen omfattar en beskrivning av professionaliseringen
av politiken och rådande maktförhållanden i den lokala politiken.
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9.2

Maktförhållanden i den kommunala politiken

9.2.1

Fullmäktiges svaga ställning

Den bild som klarast framträder i studier om maktförhållandena i
kommunpolitiken är att fullmäktige saknar den tunga roll som det
har enligt både regeringsformen och kommunallagen. Fullmäktige
beskrivs ofta som ett transportorgan som enbart tar ställning till
förslag som har förhandlats färdigt i styrelsen eller nämnderna.
Ofta har partierna gjort upp på förhand och debatter i fullmäktige
framstår snarare som en redogörelse för skälen bakom de beslut
som fattas. Den reella makten utövas i stället av kommun- eller landstingsstyrelsen och i synnerhet av ordföranden i styrelsen.1
Sett utifrån svaren i SCB:s enkät om folkvaldas villkor i fullmäktige är det tydligt att fullmäktige har en svag ställning. På frågan
om vem eller vilket organ som har mest inflytande i kommunpolitiken anger över 90 procent av fullmäktigeledamöterna antingen
kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsen. De flesta
anser att nämnderna och tjänstemännen har betydligt större
inflytande än fullmäktige. Ledamöterna är vidare missnöjda med
maktförhållandena i den kommunala politiken. Cirka 97 procent
anser att kommunfullmäktige bör ha mer inflytande. Det är även
fler som anser att nämnderna bör ha mer att säga till om medan de
flesta anser att kommunstyrelsens ordförande bör ha mindre makt.2
Lägst inflytande av alla aktörer i kommunpolitiken upplevs medborgarna ha. Det är möjligt att samma maktförhållanden gäller i
landstingen, men de undersökningar som utredningen har haft
tillgång till omfattar enbart den kommunala nivån.
Majoriteten av de förtroendevalda är besvikna på sina möjligheter att påverka, trots att de hade nedtonade förväntningar på
uppdraget innan de valdes. Det är ungefär två av tre som hade förväntat sig att få genomslag för sina argument i kommunfullmäktige
innan de valdes in, men enbart runt hälften upplevde att de kunde
påverka. I någon mån tycks också besvikelsen ha en effekt på den
fortsatta politiska karriären. Enligt studien angav var fjärde avhopp1

Frågan om fullmäktiges svaga ställning är inte ny. Ett flertal tidigare utredningar har berört
frågan, däribland Lokaldemokratikommittén (SOU 1993:90) och Kommundemokratikommittén
(SOU 2001:48).
2
SCB, 2015a.
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are att känslan av att fullmäktige hade för lite makt i förhållande till
andra organ hade inverkan på varför de hoppade av. I en studie för
SKL från 2005 uppgav mer än hälften av de tillfrågade förtroendevalda att de övervägt att lämna sitt uppdrag eftersom det kändes
meningslöst.3
De resultat som framkommer av SCB:s enkät återspeglas också i
David Karlssons och Mikael Gilljams rapport till utredningen. I
deras studie, som också bygger på enkäter till förtroendevalda i kommunerna, upplever ledamöterna att kommunstyrelsen och dess
ordförande har störst inflytande.4 Det inflytande som kommunstyrelsens ordförande har skiljer sig åt mellan olika kommuner och
beror ofta på faktorer knutna till den individ som innehar uppdraget. Ordförande från större partier upplevs ha ett större inflytande än de från mindre partier. Erfarna ordförande upplevs ha mer
makt än nykomlingar liksom de med chefserfarenhet i det civila,
som upplevs ha mer makt än de utan sådan erfarenhet. Vad som
framgår i tabell 9.1 är att av samtliga förtroendevalda bedöms enskilda fullmäktigeledamöter ha minst inflytande av alla förtroendevalda. De anses även ha mindre makt än företrädare för det lokala
näringslivet och journalister. Även i studien Den svenske borgmästaren
har David Karlsson ställt frågor om inflytande till kommunstyrelsens ordförande.5 I denna studie framkom att de flesta ordförande
ansåg att de själva hade mest inflytande i kommunen, följt av kommunens ledande tjänstemän och kommunstyrelsen. Även de förtroendevalda som innehar tyngre positioner och som utför sina uppdrag på heltid har ett betydligt större inflytande över politiken än
fritidspolitikerna.

3

SKL, 2005.
Karlsson & Gilljam, 2015.
5
Karlsson, 2006.
4
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Källa: Karlsson & Gilljam, 2015. Resultaten bygger på fullmäktigeledamöternas bedömning av sitt eget inflytande.

Som framgår i tabellen ovan har heltids- och deltidspolitiker mer
makt än fritidspolitikerna. Heltids- och deltidspolitikerna har i regel
varit i politiken länge. Fullmäktigeordförande har varit invald i
genomsnitt 23 år medan kommunstyrelsens ordförande har varit
det i 19 år.6 Lägst inflytande har de juniora förtroendevalda och de
som enbart är fullmäktigeledamöter.
9.2.2

Maktförskjutningen över tid

Det är svårt att bedöma om de folkvaldas möjligheter till inflytande, eller om fullmäktiges ställning, har försvagats över tid.
Troligtvis har fullmäktigeledamöternas inflytande länge varit marginellt. Redan på 1960-talet fanns en diskussion om att fullmäktige
hade blivit en ”registreringsinstans” och att de verkliga besluten
6

Gilljam, Karlsson, & Sundell, 2010.
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fattades i kommunstyrelsen.7 Det är också rimligt att anta att
ordföranden och styrelseledamöterna även traditionellt har haft
större inflytande än fullmäktigeledamöterna i politiken.
I David Karlssons studie om den svenske borgmästaren från
2006 ställs frågor om hur maktrelationerna bedöms ha förändrats
över de senaste tio åren. Enligt studien är det 60 procent av samtliga ordförande som menar att kommunstyrelsen ökat sin makt på
fullmäktiges bekostnad. Det är 39 respektive 42 procent som menar
att ordförandens makt har ökat på styrelsens respektive fullmäktiges bekostnad medan det är 15 respektive 14 procent som uppger
att maktförskjutningen skett i motsatt riktning. Denna studie
ingick i en större europeisk studie och maktförskjutningen från de
lokala parlamenten till borgmästaren framstår som en internationell
trend. Ordförande i kommunstyrelsen har samma upplevda makt
som borgmästare i andra länder. Skillnaden mellan Sverige och de
flesta andra länder i Europa är att borgmästaren eller kommunstyrelsens ordförande har en lagreglerad exekutiv roll i andra länder
medan maktinnehavet i Sverige grundar sig på en i stora drag
informell ordning.8
Enligt Karlsson och Gilljam finns det flera förklaringar till
varför det skett en maktförskjutning från fullmäktige till styrelsen.
En förklaring är avsektoriseringen och nämndavvecklingen som lett
till att fler frågor och exekutiva maktresurser har flyttats till
styrelsen. Allt färre förtroendevalda har fått ansvar för allt fler
frågor.9 Ytterligare förklaringar är nya organisationsideal, vilka diskuteras i avsnitt 9.2.5, tillsammans med ett mer komplext beslutsfattande. Beslutsfattande i de kommunalförbund som förekommer i
flera kommuner gör att makten för enskilda förtroendevalda minskat.
I stort sett alla kommuner regeras av partikoalitioner, vilket gör det
nödvändigt med kompromisser och överenskommelser som fattas
mellan partiförträdare utanför fullmäktige, i förmöten eller inom de
interna partiorganisationerna. Karlsson och Gilljam menar också
att det i dag är färre kommuner som styrs med ett genuint
samlingsstyre. I realiteten styrs så gott som samtliga kommuner
genom en kvasiparlamentarism där den styrande majoriteten ut7

Montin, 2005, s. 97.
Karlsson, 2006.
9
Karlsson & Gilljam, 2015.
8
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formar politiken. Detta medför att makten samlas på ett mindre
antal förtroendevalda. Därutöver har partidisciplinen stärkts på
kommunnivå.10
Statsvetaren Gissur Erlingsson diskuterar även dessa maktförhållanden i sin studie Partier i kommunpolitiken.11 Han menar att
maktförskjutningen i första hand är orsakad av politikens institutionella förändringar. Beslutsprocesserna har blivit mer komplexa och
tidskrävande samtidigt som beslutsgången blivit snabbare. Detta
gör att fritidspolitikerna inte har samma förutsättningar att sätta
sig in i och ägna sig åt den politiska beslutsprocessen på så sätt som
yrkespolitikerna kan.
9.2.3

Försök att vitalisera fullmäktige

Under senare år har flera försök att vitalisera fullmäktige skett.
Som ett resultat av ett förslag från Kommundemokratikommittén
(SOU 2001:48) har det blivit möjligt för en minoritet i en nämnd
att hänskjuta beslutsrätten i ett ärende till fullmäktige liksom för en
minoritet i fullmäktige att återremittera ärenden. Flera kommuner
har också på egen hand genomfört reformer med avsikt att
vitalisera fullmäktige, t.ex. genom att avskaffa facknämnderna och
skapa beredningar och utskott under fullmäktige eller styrelsen.
Några av dessa reformer studerades i en rapport av David Karlsson,
Olof Rommel och Johan Svensson.12 Studien visar att reformerna
har lett till att fullmäktigeledamöterna upplever att de fått
marginellt större makt, men att denna maktförstärkning enbart skett
i relation till nämnderna. Styrelsen bedömdes ha lika stort inflytande
i kommunerna oavsett om de reformerat sina nämndsystem eller
inte. I kommuner med ett reformerat nämndsystem fick fullmäktige större ansvar för att föreslå och utveckla ny politik, medan
de förtroendevalda fick färre förvaltningsuppgifter. Överlag ledde
reformerna till att antalet förtroendeledamöter minskade med mer
än 50 procent i de undersökta kommunerna.

10

ibid.
Erlingsson, 2008.
12
Karlsson, Rommel & Svensson, 2009.
11
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Förtroendevalda tenderar att behålla inflytelserika
uppdrag

Mot bakgrund av diskussionen ovan kan den ökade koncentrationen
av inflytande hos de heltidsarvoderade förtroendevalda ses som
naturlig. Det komplexa beslutsfattandet förutsätter att det finns
förtroendevalda som kan ägna sig åt politik på heltid. Överlag
lägger fritidspolitikerna också ner betydligt mindre tid på uppdragen än de förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid. I
den enkät som Karlsson och Gilljam genomfört uppger respondenterna att det är kommunstyrelsens ordförande som har mest
kunskap om de kommunpolitiska frågorna. Detta maktförhållande
behöver inte ses som ett problem. Heltidsarvoderade förtroendevalda kan skapa förutsättningar för fritidspolitikerna att delta och
väga upp tjänstemännens potentiella maktövertag. Samtidigt finns
det ett problem om det är en liten krets personer som innehar de
inflytelserika uppdragen.
Omsättningen av uppdrag är särskilt låg när det gäller de tyngre
uppdragen. De förtroendevalda som når toppen inom politiken
tenderar alltså att stanna där. Bland dem som har tyngre uppdrag,
dvs. ordförande eller styrelseledamot, är det mer än hälften som
behåller sitt uppdrag från en mandatperiod till en annan. Den
största omsättningen av uppdrag sker bland de som har uppdrag av
liten betydelse. Av dessa lämnade mer än hälften politiken efter
mandatperioden 2010–2014. Detta förhållande bekräftar den diskussion om politiska eliter som vi för i kapitel 7 om social representativitet. De som innehar de tyngre politiska uppdragen tenderar att behålla dem, vilket gör det svårt för de förtroendevalda
längre ner i makthierarkin att göra politisk karriär och på sikt
behålla sitt engagemang. De förtroendevalda som innehar de tyngre
uppdragen utgör en grupp som ägnar sig åt och livnär sig på politik
en större del av sina aktiva yrkesliv.
9.2.5

Tjänstemännens makt över politiken

I början av förra seklet utgjordes kommunernas förvaltning till stor
del av politiskt förtroendevalda. Under efterkrigstiden har kommunernas lekmannaförvaltning övertagits av en tjänstemannakader.
Antalet tjänstemän har tilltagit som ett resultat av välfärdsstatens
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och den offentliga sektorns expansion. Den kommunala verksamheten har växt och blivit mer komplex. Samtidigt har nya förvaltningsideal satt större fokus på målstyrning och effektiv resursanvändning. Detta har inneburit att rollfördelningen mellan tjänstemännen och förtroendevalda har förändrats. De förtroendevaldas
roll har renodlats och blivit begränsad till att utveckla idéer och
uppställa målsättningar liksom att granska verksamheten.13
I många avseenden har tjänstemännen ett maktövertag över de
förtroendevalda, i synnerhet när det gäller fritidspolitikerna. Tjänstemännen har en formuleringsmakt genom de underlag de tar fram
inför de politiska besluten. De arbetar kontinuerligt med specifika
frågor och kan dagligen följa verksamheten. De flesta tjänstemän
har expertkunskap inom de områden som de arbetar med och kan
hänvisa till speciallagstiftning och olika former av myndighetsföreskrifter som kan vara svåra att sätta sig in i som lekman. Detta
ger också tjänstemännen en initiativmakt. Mot bakgrund av att partierna har tappat medlemmar och att tjänstemännen har fått ökat
ansvar för medborgarkontakter, t.ex. genom medborgardialoger,
kan tjänstemännen också göra anspråk på att företräda ett medborgarintresse. Vidare kan de utöva inflytande vid själva tolkningen
och genomförandet av politiska beslut.14
Relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän bör bygga på
en ömsesidig förståelse av varandras roller. De förtroendevalda ska
stå till svars inför medborgarna medan tjänstemännen ska stå för
yrkeskunnande. Med ett fungerande samarbete kan de kommunala
besluten bli både effektiva, rättssäkra, professionella och demokratiskt förankrade. Relationen mellan de förtroendevalda och
förvaltningen skiljer sig åt mellan olika kommuner och landsting. I
små kommuner där de förtroendevalda har en närhet till politikens
utfall kan de ha inflytande över enskilda detaljärenden, t.ex. planoch bygglovsärenden eller serveringstillstånd för alkohol, som i
större kommuner handläggs av tjänstemän. Samtidigt överlappar
tjänstemännens uppgifter de förtroendevaldas på ett sätt som kan
göra det otydligt vem som styr verksamheten.

13
14

Montin, 2007, s. 103 f.
Hylsing & Olsson, 2012, s. 122 f.
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Tjänstemännens makt över politiken har tilltagit
Det är svårt att värdera det faktiska inflytande som tjänstemännen
utövar över det kommunala beslutsfattandet och vilken inverkan
detta har på den lokala demokratin. Att tjänstemännen har ett stort
inflytande råder det inget tvivel om. I en studie från SKL framkom
att 58 procent av de förtroendevalda ansåg att politikerrollen ofta
var begränsad till att godkänna tjänstemännens förslag. Med andra
ord ansåg sex av tio att den kommunala demokratin liknade ett
expertstyre. Det var också cirka var tredje förtroendevald som
menade att det var svårt att hinna bilda sig en uppfattning i ärenden
inför beslut.15
Enligt SCB:s enkät är det över 80 procent av fullmäktigeledamöterna som uppger att tjänstemännen har ett mycket stort inflytande, men enbart var tredje som anser att de bör ha ett sådant
inflytande. Samma bild framkommer i Gilljam, Karlsson och
Sundells studie av kommunpolitiker. I denna studie uppger mer än
40 procent av fullmäktigeledamöterna att tjänstemännen bör ha
mindre inflytande.16 Detta tyder på att det finns en konfliktyta
mellan de förtroendevalda och tjänstemännen.
Flera studier visar också att tjänstemännens makt i kommunpolitiken har stärkts över tid. En förklaring till detta kan vara den
omorganisering av den kommunala förvaltningen som skedde under
1980- och 1990-talen med utgångspunkt i organisationsideal som
New Public Management.17 Den grundläggande tanken i detta ideal
är att det ska finnas en tydlig skillnad på utförare och beställare.
Detta har inneburit att de förtroendevalda kommit att styra verksamheten med allmänna målsättningar. De förtroendevalda ska inte
hantera och fatta beslut över enskilda detaljärenden.18
Vidare har den centrala förvaltningen fått allt större ansvar över
budgetprocesserna i kommunen och landstinget. Detta är delvis ett
resultat av den allt mer ansträngda ekonomin i flera kommuner och
landsting, men budgetprocesserna har också blivit mer komplexa
eftersom en stor del av den offentliga verksamheten drivs av privata
aktörer. Den kommunala politiken har dessutom blivit mer styrd
15

SKL, 2005.
Gilljam, Karlsson, & Sundell, 2010.
17
Karlsson & Gilljam, 2015.
18
Montin, 2007.
16
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av lagstiftning och myndighetsföreskrifter.19 I Ansvarskommitténs
betänkande (SOU 2007:10) framförs t.ex. att ökade krav på likvärdighet mellan olika kommuner och landsting liksom en ökad
förekomst av rättighetslagstiftning, inneburit begränsningar i det
kommunala beslutsfattandet. Även medlemskapet i EU har förändrat förutsättningarna för det lokala beslutsfattandet. Enligt SKL har
ungefär 60 procent av de frågor som tas upp i fullmäktige EUanknytning. Denna utveckling har inneburit att det kommunala
självstyret blivit kringskuret. Kommunerna och landstingen har i
större utsträckning blivit enheter som förvaltar och verkställer
beslut som fattats på högre nivåer. Samtidigt har andra uppgifter
decentraliserats och därmed är det inte säkert att det kommunala
självstyret överlag har minskat. Båda dessa utvecklingar har dock
medfört att tjänstemännen fått en viktigare roll i förhållande till de
förtroendevalda.
Det finns emellertid en skillnad mellan hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och fritidspolitiker när det kommer till relationen till tjänstemännen. Förtroendevalda som utför sina uppdrag
på heltid, eller en betydande del av heltid, har bättre förutsättningar
att sätta sig in i politiska beslut och kan därmed väga upp
tjänstemännens inflytande. Flera forskare beskriver en utveckling
där de centrala besluten i kommunen eller landstinget ofta utformas av de högre tjänstemännen tillsammans med kommunal- och
landstingsråden. Dessa frikopplar sig, som Gissur Erlingsson beskriver, från fritidspolitikerna.20 Detta förhållande beskrivs också av
Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48). Den menade att ett
symbiotiskt förhållande ofta uppstår mellan ledande tjänstemän
och heltidsarvoderade förtroendevalda.
Enligt Gilljam, Karlsson och Sundells studie skiljer sig tjänstemännens inflytande däremot åt beroende på den ställning som
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande har i kommunerna. I de kommuner där kommunstyrelsen och dess ordförande anses ha mycket makt uppfattas tjänstemännens inflytande
som mera begränsat. Omvänt har dessa institutioner mindre makt i
de kommuner där tjänstemännen uppfattas ha stort inflytande. I de
19
Även kommuner kan utfärda föreskrifter. Med myndighetsföreskrift avses här föreskrifter
meddelade av statlig förvaltningsmyndighet.
20
Erlingsson, 2008.
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kommuner där fullmäktigeledamöterna själva upplever att de har
ett stort inflytande har tjänstemännen en svagare ställning och vice
versa. Sammantaget tyder detta på att relationen mellan tjänstemän
och förtroendevalda är komplicerad, men också att den skiljer sig åt
mellan olika kommuner och landsting.

9.3

Överväganden och förslag om den lokala
politikens organisering

Sammanfattande analys: Makten i den lokala politiken har förskjutits från fullmäktige och fritidspolitikerna till styrelsen och
de förtroendevalda som fullgör uppdraget på heltid. Maktutövningen sker till stor del utanför de formella institutionerna.
Under senare år har maktförskjutningen från fullmäktige och
fritidspolitikerna till ledamöterna och ordförande i kommunstyrelsen fortsatt. Det finns inget som tyder på att det förhåller sig
markant annorlunda inom landstinget. Vidare har tjänstemännen
fått större inflytande över det politiska beslutsfattandet. Inflytandet över de centrala besluten i kommuner och landsting utövas
av en allt mindre skara av ledande beslutsfattare. Dessutom sker
beredningen av beslut utanför de formella institutionerna, t.ex. i
förmöten och i förhandlingar mellan partier som gemensamt styr
kommunen eller landstinget, vilket påverkar både fullmäktiges och
väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfattandet och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna.
De omständigheter som beskrivs ovan har lyfts fram av flera
tidigare utredningar. Två föregående utredningar på demokratiområdet, Demokratiutredningen (SOU 2000:1) och Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48), pekade på behovet av att
stärka fritidspolitikernas inflytande liksom att förtydliga fullmäktiges
roll. Vår översyn visar att de tidigare utredningarnas förslag och
rekommendationer inte lett till någon avgörande förändring i dessa
avseenden. Det kan mot den bakgrunden tyckas att det finns behov
av ytterligare åtgärder för att vitalisera fullmäktige.
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Fullmäktige måste få en granskande roll
Utredningen menar att maktförskjutningen i kommun- och landstingspolitiken i någon mån måste ses som ett resultat av en större
samhällsutveckling. Förändringar som inneburit att det kommunala
beslutsfattandet blivit allt mer komplext, liksom förändrade organisationsideal har varit faktorer som bidragit till att fullmäktigeoch fritidspolitiker i regel fått mindre att säga till om. I kommuner
och landsting där en tydlig majoritet saknas har partierna gjort
överenskommelser över blockgränser och skapat okonventionella
majoriteter. Det innebär att fler frågor avgörs genom förhandlingar
mellan gruppledare och att fullmäktigeledamöterna blir mindre
delaktiga.
Vi anser att fullmäktige måste få förutsättningar att påverka
beslut som gäller den övergripande inriktningen för den kommunala verksamheten. Fullmäktigeledamöterna ska kunna utkräva politiskt ansvar och granska beslutsfattandet, särskilt styrelsens, men
också övriga nämnders arbete. Vi har därför utrett frågan om fullmäktige ska kunna utlysa en misstroendeförklaring mot nämnd, oavsett majoritetsstyre och föreslår vidare att fullmäktige ska arrangera
allmänpolitiska debatter.
Rollfördelningen inom lokalpolitiken måste förtydligas
Vi ser ett behov av att förtydliga rollfördelningen mellan dels förvaltningen och politiken, dels olika förtroendevalda, i synnerhet
den roll som ordföranden i styrelsen har i den kommunala politiken. I likhet med Utredningen om en kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24) bedömer vi att en instruktion till den högsta tjänstemannen inom förvaltningen förtydligar dennes uppdrag. På samma
sätt förhåller det sig med kommun- respektive landstingstyrelsens
ordförande. Fullmäktige bör även besluta om vilken roll och vilka
uppgifter som övriga förtroendevalda som fullgör uppdraget på
heltid, eller på betydande del av heltid, ska ha. Kommunal- och
landstingsråden har en viktig demokratisk funktion eftersom de
som hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda har bättre förutsättningar att företräda medborgarna och att verka för att politiska
beslut får demokratisk förankring.
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Motverka dominansen av en elit inom politiken
Det är viktigt att motverka vissa effekter av elitiseringen inom politiken. Det är ur flera aspekter problematiskt om ett fåtal personer
har ett långvarigt maktinnehav. Det är, som vi redogör för i kapitel 7, ett särskilt problem att den politiska eliten, dvs. de som innehar de tyngre uppdragen i kommuner och landsting, inte avspeglar
sammansättningen av befolkningen eller utgör en lokal dynasti. En
utveckling där politiken präglas av en elit talar i sig för att stärka
medborgarnas möjligheter till inflytande och deltagande mellan
valen. Medborgarna måste få ökade möjligheter att föra fram sina
åsikter och intressen genom samråd, medborgardialog, folkinitiativ,
folkmotioner och andra former för demokratiskt deltagande (se
kapitel 11, 12 och 13). Det kan också vara värdefullt att öka omsättningen av kommunala förtroendeuppdrag eftersom det både underlättar ett inträde i och ger utrymme för vägar ut ur politiken. Partierna bör därför överväga en begränsning i hur länge en enskild
förtroendevald kan inneha ett visst tyngre uppdrag.
9.3.1

Fullmäktige som granskare av styrelsen och nämnderna

Utredningens bedömning: Fullmäktige bör ha tillräckliga befogenheter att granska och utkräva ansvar. Fullmäktige kan upparbeta
en praxis för den interna granskningen av maktutövningen.
Utredningens översyn visar att makten i den lokala demokratin
huvudsakligen utövas av styrelsen, styrelsens ordförande eller de
högre tjänstemännen. Maktutövandet sker i stora drag utanför de
formella institutionerna. Fullmäktige, som enligt kommunallagen
är kommunens beslutande församling, har en svag roll. Detta är
problematiskt eftersom det försvårar väljarnas förmåga till insyn i
beslutsfattandet och möjlighet till ansvarsutkrävande. När väljarna
inte med säkerhet vet hur beslut har fattats och av vem får de svårt
att göra ett väl övervägt val i de allmänna valen.
Vi har mot bakgrund av ovanstående problematik övervägt olika
möjligheter att stärka insynen och ansvarsutkrävandet i den lokala
demokratin. Detta kan exempelvis göras genom en politisk ordning
där fullmäktige får ett starkare mandat som granskare av makt-
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utövandet i styrelsen och nämnderna, eller genom en institutionell
ordning, där revisionen av kommunerna stärks.
Frågan om revisionens roll har varit föremål för flera utredningar. Senast föreslog Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) att revisionens oberoende ska stärkas inom
ramen för den ordning som gäller. Mot bakgrund av de förslag som
utredningen presenterade är under beredning har vi valt att inte
utreda frågor om revisionen närmare. Vi kan dock konstatera att
den kommunala revisionens nuvarande ordning inte fullt ut har
fungerat tillfredsställande. Vår bedömning är att revisorerna, som
är politiskt tillsatta, inte i alla kommuner har haft möjlighet att
göra en oberoende granskning. Denna bild har, i likhet med vad
tidigare utredningar redovisat, framkommit i flera av våra samråd
och bekräftas även i andra rapporter och studier.21 Eftersom frågor
om revisionen inte är en del av vårt uppdrag utreder vi inte frågan
om dess oberoende vidare. Vi har i stället valt att fokusera på att
stärka enskildas möjligheter till insyn i de kommunala beslutsprocesserna (se mer om medlemmars möjligheter att delta inför
beslut i kapitel 11) och frågan om hur maktutövningen kan granskas i den folkvalda församlingen, fullmäktige. Våra överväganden
om det sistnämnda redovisas närmare i det följande.
Fullmäktige bör ha tillräckliga befogenheter att granska och
utkräva ansvar
Det är fullmäktige som enligt idealet ska ha ansvar över den
huvudsakliga granskningen och det interna ansvarsutkrävandet.
Fullmäktiges befogenheter att granska och ställa styrelsen eller
nämnderna till svars följer huvudsakligen av de bestämmelser som
gäller för den kommunala revisionen. Enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen (1991:900) får fullmäktige utifrån revisionsberättelsen
besluta att rikta en anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda. Fullmäktige ska
också besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas och, om
ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan ska
väckas (5 kap. 25 b § KL) eller att den förtroendevaldes uppdrag
21

Se t.ex. Bergh, Erlingsson, Sjölin & Öhrvall, 2013.

318

SOU 2016:5

Den lokala politikens organisering

ska återkallas (4 kap. 10 § KL). Fullmäktiges ansvarsutkrävande är
alltså koncentrerat till i stort sett ett tillfälle om året och utifrån
revisionsberättelsen.
Nuvarande ordning innebär att den kommunala revisionen är
fullmäktiges främsta instrument för att granska verksamheten.
Enskilda ledamöter har emellertid möjlighet att få insyn i delar av
nämndernas och styrelsens verksamhet genom de redovisningar
som dessa är skyldiga att lämna fullmäktige, i de fall fullmäktige
delegerat uppdrag till dem (3 kap. 15 § KL). Ledamöter kan också
ställa interpellationer till nämndernas eller styrelsens ordförande
(5 kap. 52 och 54 §§ KL) och dessa är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträde om fullmäktige begär det
(5 kap. 22 § KL). Frågor och upplysningar är inte begränsade till att
avse endast delegerade uppgifter, utan kan också röra den del av
nämndernas verksamhet som härrör från lagstadgade skyldigheter,
exempelvis enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller miljöbalken
(1998:808), eller som rör den egna verksamhetens förvaltning. Denna
ordning ger dock inte fullmäktige en reell möjlighet att systematiskt granska maktutövningen.
I den underlagsrapport som Karlsson och Gilljam har skrivit till
utredningen finns ett förslag om ett slags kommunalt konstitutionsutskott som kontinuerligt kan ha möjlighet att följa styrelsens
och nämndernas arbete och som kan lämna förslag till fullmäktige
om att väcka en misstroendeförklaring mot hela eller delar av ledningen om den missköter sitt uppdrag.22 Förslaget har flera förtjänster. Genom att en nämnd får ett särskilt uppdrag att granska
maktutövningen i styrelse och nämnder och att fullmäktige har ett
verktyg att ställa dessa till svars får fullmäktige en tydligare
position som kommunens främsta beslutsfattande organ.
Ett kommunalt misstroendevotum
Frågan om ett kommunalt misstroendevotum har lyfts i samband
med frågan om kommuner och landsting ska kunna införa majoritetsstyre eller s.k. kommunparlamentarism. Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (SOU 2012:30)
22

Karlsson & Gilljam, 2015.
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och Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
har utrett saken. Den senare utredningen föreslog en försökslagstiftning som gör det möjligt för kommuner och landsting att under
mandatperioden 2018 till 2022 införa ett styre där styrelsen enbart
består av ledamöter från det styrande partiet eller blocket och
föreslog, kopplat till försöksverksamheten, en regel om misstroendevotum. En fråga om misstroendeförklaring skulle enligt förslaget väckas om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär
det. Fullmäktige får härigenom en möjlighet att ersätta styrelsen
om den politiska majoriteten ändras i fullmäktige. Om fullmäktige
med enkel majoritet finner att styrelsen inte har fullmäktiges
förtroende ska fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen. Val av ny styrelse kommer sedan att
ske med tillämpning av 5 kap. 46 § KL.
Majoritetsstyre skulle kunna vitalisera fullmäktige både som beslutande organ och som arena för politisk debatt. Det skulle också
kunna tydliggöra var det politiska ansvaret ligger, stärka den politiska styrningen av förvaltningen och synliggöra de politiska skiljelinjerna så att det blir lättare för medborgarna att utkräva ansvar. Vi
anser att förslaget att tillåta en försöksverksamhet med ett majoritetsstyre under nästa mandatperiod kan vara en bra metod att vitalisera fullmäktige, men av den enkätundersökning som Utredningen om en kommunallag för framtiden genomfört framgår det att
enbart ett begränsat antal större kommuner och landsting kan tänka
sig att införa förslaget.
Det kan finnas fördelar med att införa en möjlighet för en
minoritet att väcka en misstroendeförklaring även i kommuner och
landsting som inte väljer att införa majoritetsstyre. Misstroendeförklaringarna skulle bli ett sätt för fullmäktige att utkräva ansvar
och förmå styrelsen eller nämnderna att redovisa sina politiska
överväganden. Det skulle därmed bidra till att öka transparensen i
politiken. Genom att införa en sådan möjlighet i alla kommuner
och landsting skulle det bli dels tydligare att styrelsen och nämnderna är ansvariga inför fullmäktige, dels skulle den enskilde fullmäktigeledamotens ställning stärkas. Misstroendeförklaring är ett
kraftfullt redskap. Att väcka ett misstroendevotum innebär en
tydlig signal, även om det inte skulle vinna bifall. Det kan således
vara ett redskap som kan användas av en politisk minoritet som vill
utkräva ansvar av styrelsen eller en nämnd även när den politiska
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majoriteten är oförändrad. Det kan också vara ett redskap för att
skapa debatt om det politiska styret i kommunen eller landstinget.
När den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är densamma som i fullmäktige finns regler enligt vilka fullmäktige kan
återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnden (4 kap.
10 a § KL) och, om det parti som nämndens ordförande företräder
inte längre ingår i den politiska majoriteten, välja ett nytt presidium
(6 kap. 15 § 2 st KL). Misstroendeförklaring skulle kunna komplettera
eller ersätta dessa regler i det fall den politiska majoriteten bryts
upp och en ny konstellation av partier kräver att en ny styrelse
tillsätts.
Vår bedömning är dock att införande av en möjlighet för en
minoritet att väcka en misstroendeförklaring skulle kunna få negativa konsekvenser för den lokala demokratin. Ett införande av en
möjlighet till misstroendeförklaringar skulle kunna leda till ett mer
instabilt eller mer konfliktbetonat politiskt styre i kommuner och
landsting. Det skulle kunna skada förtroendet för den lokala demokratin. I våra samråd med förtroendevalda har förslaget om att införa en möjlighet till misstroendeförklaring också fått stark kritik.
I sammanhanget kan nämnas att det i flera kommuner och landsting efter valet 2014 har bildats koalitioner och att sett över en
längre tid finns en trend av fler mindre partier i fullmäktige.23 Om
en misstroendeförklaring inte är kopplad till en särskild granskningsfunktion, såsom revisionsberättelsen, finns det därmed en risk
att den används för att obstruera styret av kommunen och landstinget. Om det inte sker ändringar i de rådande partikoalitionerna
lär inte misstroendeförklaringar leda till att styrelser eller nämnder
tvingas avgå. Den kommunala revisionen har också i sig specifika
sanktionsmöjligheter, som ger utrymme att på ett samlat sätt utkräva politiskt ansvar.24 Det finns sammanfattningsvis inte tillräckliga skäl att i nuläget ge minoriteten en möjlighet att väcka ett misstroendevotum. Frågor av konstitutionell karaktär och om maktutövning bör däremot, för att stärka fullmäktiges granskande funktion, vara föremål för debatt i fullmäktige.

23
24

SKL, 2015a.
Se t.ex. SOU 2015:24 s. 630 ff.
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Särskild ordning för fullmäktiges granskning
Som vi berört inledningsvis i detta avsnitt är en ökad öppenhet och
tydlighet om hur maktutövandet i styrelsen och nämnderna sker
centralt. Fullmäktiges funktion som uppdragsgivare av den granskande verksamheten, revisionen, talar också för att stärka inslagen av
fullmäktiges egna möjligheter att granska beslutsfattandet i styrelse
och nämnder eller andra organ. Vi anser därför att det finns skäl för
att fullmäktige fattar beslut om en ordning för den interna granskningen. Ett förslag är att ge en särskild nämnd eller ett utskott, t.ex.
valnämnden, i uppdrag att årligen ställa samman ett demokratibokslut (se mer i avsnitt 11.5.5). Ett sådant bokslut skulle kunna
omfatta frågor om hur väl styrelsen och nämnderna har fullgjort
sina skyldigheter att för fullmäktige redovisa sådan verksamhet
som fullmäktige delegerat till dem. Fullmäktige kan, enligt 3 kap.
15 § kommunallagen, besluta om omfattningen och formerna för
denna redovisning. Redovisningen bör göras till föremål för debatt
i fullmäktige. Ett annat förslag är att ge fullmäktige en vidare
möjlighet, dvs. utöver vad som följer av nuvarande regler, att
uppdra åt revisionen att granska en viss verksamhet eller händelse.
Det skulle t.ex. kunna röra händelser inom nämndens egen förvaltning eller till och med myndighetsutövning i ett enskilt fall (jfr
9 kap. 10 § KL). Vi har som tidigare nämnts emellertid varken haft i
uppdrag eller utrymme att närmare utreda frågor om den kommunala revisionen och vi lämnar därför inget förslag eller bedömning i frågan.
9.3.2

Förtydliga ordföranden i styrelsens liksom övriga
kommunal- och landstingsråds funktion

Utredningens bedömning: Fullmäktige bör besluta om en uppdragsbeskrivning för ordföranden i styrelsen och nämnderna
samt övriga förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid.
Vår översyn har visat att ordföranden i kommun- och landstingsstyrelsen har en särskild roll i den politiska organisationen. Den
reella makten utövas enligt de förtroendevalda i första hand av
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styrelsen och i synnerhet av styrelsens ordförande. I flera kommuner är ordföranden den enda heltidsarvoderade förtroendevalde
och har därmed särskilda förutsättningar att styra det politiska arbetet.
Ordföranden har i lag getts vissa begränsade befogenheter, bl.a. att
kalla till möten och att fatta beslut i brådskande fall. I praktiken
vilar därtill ett stort politiskt ansvar på styrelsens ordförande som
har mycket av den faktiska kontrollen. En förklaring till ordförandes
starka ställning är att hen normalt kan ägna hela sin tid åt
uppdraget. Genom delegationsordningar, reglementen och andra
styrdokument, t.ex. arbetsordningar, utmejslas ordföranderollen
ytterligare.
I SKL:s förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder
föreslås att reglementet fastställer att kommunstyrelsens ordförande bl.a. ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för
kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.25 Det ligger
också på ordföranden att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder, att representera kommunstyrelsen vid
uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Enligt den rapport som Karlsson och Gilljam skrivit för utredningen liknar ordföranden i de svenska kommunstyrelserna de
direktvalda borgmästarna i andra europeiska länder. Kommunstyrelsens ordförande har blivit den viktigaste maktfaktorn i den
lokala demokratin.26 I kommunallagen är det uppdrag och den roll
som ordförande i kommun- och landstingsstyrelserna har inte närmare reglerad.27 Som Utredningen om en kommunallag för framtiden framhåller i sitt slutbetänkande finns det anledning att överväga en närmare reglering av ordföranderollen i kommun- och landstingsstyrelsen, i synnerhet mot bakgrund av ordförandens starka
roll i det politiska arbetet och det faktiska beslutsfattandet, men
också för att åklagare och domstol bedömt att ordförande har ett
straffrättsligt ansvar som övriga förtroendevalda inte alltid har.28
Sammantaget har alltså ordföranden en annan position och ett vidare
ansvar än de övriga ledamöterna i styrelsen, trots det kollektiva
25

SKL, 2014b.
Karlsson & Gilljam, 2015.
27
SOU 2015:24 s. 237 ff.
28
Se bl.a. NJA 1987 s. 426, NJA 1995 s. 204 och Göta hovrätts dom, 2006-12-22, B 2701-05.
26
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ansvaret. Det talar i sig för att kommuner och landsting bör besluta
om en uppdragsbeskrivning för styrelsens ordförande. Härtill
kommer de tunga demokratiska argumenten om insyn och ansvarsutkrävande. De här centrala momenten stärks genom att fullmäktige beskriver det uppdrag som styrelsens ordförande har. Ett förtydligande av ordförandens mandat får också till följd att rollfördelningen, i förhållande både till förvaltningen och till fullmäktige,
blir tydligare.
Till skillnad från Utredningen om en kommunallag för framtiden, som övervägde att styrelsen bör ange ordförandens roll,
anser vi att det bör vara fullmäktige som ska ta ställning i denna
fråga. Detta ligger i linje med att fullmäktige är beslutande församling,
principen om den fria nämndorganisationen liksom de möjligheter
fullmäktige har att följa upp till nämnderna lämnade uppdrag. En
uppdragsbeskrivning som beslutas av fullmäktige innebär därmed
knappast en inskränkning i det kommunala självstyret.
I våra samråd med kommun- och landstingspolitiker har förslaget
om att införa ett krav på att kommuner och landsting ska fatta
beslut om en uppdragsbeskrivning kritiserats. Beslut om en uppdragsbeskrivning är enligt dessa invändningar inte förenliga med
ordförandeuppdragets omväxlande karaktär. Det kan leda till att
ordförande blir begränsad i sin politiska roll. Invändningarna mot
förslaget medför att vi inte föreslår en reglering i lag. Vi menar
dock att det ur ett medborgarperspektiv är rimligt att fullmäktige
klargör den roll som ordföranden i styrelsen har. En grundläggande
förutsättning för att medborgarna ska kunna delta och utkräva
ansvar är att de har insyn i det politiska beslutsfattandet. De måste
också ha kännedom om hur makten utövas och hur den politiska
organisationen är utformad. Fullmäktige kan utforma uppdragsbeskrivningen utefter de lokala förutsättningarna. Uppdragsbeskrivningar ska innehålla en beskrivning av uppdragets huvudsakliga
uppgifter, men bör inte skapa inlåsningseffekter. Uppdragsbeskrivningen bör reglera bl.a. relationen mellan de förtroendevalda och
den ledande tjänstemannen i kommun och landsting. En tydlig
beskrivning i denna del eliminerar risken för konflikter om befogenheter. Vi har i samarbete med SKL ställt frågor till kommuner
och landsting om fullmäktige eller styrelsen har fattat beslut om en
uppdragsbeskrivning för ordförande i styrelsen. I runt 20 procent
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av de kommuner och landsting som svarat på enkäten har man
antagit en uppdragsbeskrivning för ordförande i styrelsen.
Även övriga kommunal-, landstings- och oppositionsråds uppdrag
bör beskrivas
Under senare år har antalet arvoderade förtroendevalda ökat. Utvecklingen har delvis skett mot bakgrund av att det politiska arbetet
blivit alltmer krävande, men i flera kommuner och landsting har
kommunal- och landstingsrådsfunktioner inrättats som ett resultat
av överläggningar mellan politiska partier. I utredningens samråd
med förtroendevalda har det framkommit att den politiska majoriteten i flera kommuner erbjudit mindre partier arvoderade uppdrag
för att försäkra sig om stöd. Vi anser att det inte är lämpligt att
begränsa fullmäktiges möjligheter att inrätta olika rådsposter. Det
är emellertid viktigt att medborgarna har insyn i hur den politiska
organisationen är utformad. Vi anser därför att fullmäktige också
bör fatta beslut om en uppdragsbeskrivning för övriga förtroendevalda som fullgör sina uppgifter på heltid eller betydande del av
heltid. Uppdragsbeskrivningar bör också tas fram för nämndordförandena.
9.3.3

Begränsa antalet mandatperioder för ordförandeposter

Utredningens bedömning: För att motverka elitisering och maktkoncentration i politiken bör partierna i fullmäktige överväga en
begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som ordförande.
Den lokala politiken utövas i stor utsträckning av en elit. Det är en
liten krets personer som sitter på de mest inflytelserika uppdragen
och omsättningen av de tyngre uppdragen är låg. Av de som har
tyngre uppdrag, dvs. ordförande och ledamöter i styrelsen, är det
mer än hälften som också behåller uppdraget över mandatperioden.
Detta gör det svårt för de förtroendevalda längre ner i makthierarkin
att göra politisk karriär, vilket kan inverka på engagemanget och
upplevelsen av att kunna påverka. Det är dessutom färre kvinnor
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och utrikes födda i den elit som innehar de tyngre uppdragen,
vilket vi belyser i kapitel 7. Representativiteten kan i viss utsträckning förändras genom att nya vägar skapas för t.ex. kvinnor och
utrikes födda att komma in i politiken. Att vägar ut ur politiken
skapas för de som varit aktiva länge kan enligt utredningens mening
ha större effekt på den sociala representativiteten. Mot den bakgrunden har vi övervägt att föreslå att fullmäktige ska ha en möjlighet att bestämma hur många mandatperioder en person kan inneha positionen som ordförande. En begränsning bör avse ordförande
i styrelse, nämnd och fullmäktige. Syftet med en sådan reglering
skulle vara att bidra till en ökad omsättning av uppdragen genom att
skapa en norm om rotation.
En mandatbegränsning kan emellertid innebära problem i orter
där det finns få tillgängliga kandidater som är intresserade av att ta
tyngre uppdrag, vilket i synnerhet kan vara fallet i partier med små
lokala organisationer. Det skulle också kunna få till följd att väljarnas
möjligheter att återvälja kandidater begränsas, vilket i sig är en
inskränkning i lokala demokratin.
Mandatbegränsningar skulle vidare kunna ses som en inskränkning i den enskildes frihet att verka politiskt genom att ställa upp i
ett kommunalt val och också för möjligheten att bli återvald. Vi
anser emellertid att det inte behöver vara en inskränkning eftersom
möjligheten finns för den enskilde att fortsätta sitt politiska arbete
i kommunen eller landstinget med ett annat förtroendeuppdrag.
Mot bakgrund av den ökade koncentrationen av makt till färre
förtroendevalda och underrepresentationen av vissa samhällsgrupper bland de som innehar de inflytelserika uppdragen anser vi
att de positiva effekterna av en begränsning av antalet mandatperioder som en förtroendevald kan sitta som ordförande i styrelse,
nämnd eller fullmäktige överväger de negativa. Vår slutsats är
emellertid att inte föreslå en reglering för att fullmäktige ska kunna
begränsa antalet mandatperioder som en förtroendevald kan vara
ordförande. Makten att nominera, tillsätta och omvälja ordförande
är ytterst en fråga som ägs av de i fullmäktige förekommande
partierna. Begränsningar av vem som får kandidera och nomineras
bör fortsatt vara en fråga för varje enskilt parti. Frågan om mandatbegränsningar bör därmed debatteras inom partierna och i fullmäktige. Vi lämnar därför en rekommendation till fullmäktige att
överväga en mandatbegränsning.
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Fullmäktige bör regelbundet arrangera
allmänpolitiska debatter

Utredningens förslag: Fullmäktige ska kunna hålla debatter utan
samband med annan handläggning. Fullmäktigepresidiet kan
fatta beslut om att kalla till debatt samt om vilket eller vilka
ämnen som debatten ska omfatta.
Den lokala demokratin är allmänt sett mer praktisk och sakfrågeinriktad än den nationella politiken. Debatter i riksdagen hålls om
allmänpolitiska frågor och förs oftare utifrån ideologiska ställningstaganden. Detta kan vara ett skäl till att fullmäktigesammanträdena
sällan tilldrar sig ett intresse från allmänheten eller de lokala medierna.
Det medför att de politiska partiernas åsikter på lokal nivå blir mer
anonyma för väljarna. De politiska partiernas kommunikation med
väljarna är som mest aktuell vid de allmänna valen. Det är vid de
allmänna valen som partierna har ett tillfälle att redogöra sin politik
för väljarna och det är då de får bäst förutsättningar att föra en
politisk debatt. Det är under valkampanjerna som partierna kan
mobilisera sina egna medlemmar och som många nya medlemmar
söker sig till partierna.
Sverige är ett av de få länder i Europa som har en gemensam
valdag för de nationella och lokala valen. Det medför att det i en
internationell jämförelse är långa tidsperioder mellan valen. Frågan
om gemensam valdag, som tillkom 1974, har varit föremål för översyn vid ett flertal tillfällen, däribland av Grundlagsutredningen
(SOU 2008:125). Några av de argument för skilda valdagar som
utredningen framförde var att de lokala frågorna skulle få en ökad
tyngd i anslutning till valrörelserna och att det skulle gynna den
lokala demokratin och partiorganisationerna. Samtidigt fanns argument för att behålla en gemensam valdag, framför allt för att detta
normalt sett ger ett högre valdeltagande. Eftersom det inte fanns en
politisk samsyn i frågan valde utredningen att inte föreslå en förändring.
De långa mellanrummen mellan valtillfällena är särskilt ett problem
för de lokala partiorganisationerna och bidrar till att de lokala politikerna blir mindre välkända. Det medför att partierna ges få tillfällen till konkreta möten med väljarna. Mellan valen möter väljarna
oftast partierna genom nyhetsmedierna, men dessa fokuserar mest
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på nationella frågor och det är i regel partiledaren eller företrädare
från partiledningen som står i fokus. Undersökningar visar också
att allmänheten har dålig kännedom om lokala partiföreträdare.29
Vi menar att det mot denna bakgrund finns anledning att skapa
arenor för lokalpolitisk debatt mellan valen. Ett sätt att öka partiernas
synlighet är att fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med
jämna mellanrum arrangerar allmänpolitiska debatter. Exempel på
sådana kan vara debatter om hur kommunen ska stimulera den lokala
ekonomin, om hur kommunen ska möta de demografiska utmaningarna eller vad som lokalt kan göras för att möta klimatförändringarna eller andra frågor av relevans för kommunen.
Debatterna bör röra angelägenheter i kommunen eller landstinget
som har stor betydelse för dess medlemmar.
Sådana debatter kan bidra till att fullmäktige stärker sin roll som
kommunens och landstingets centrala politiska organ, som arena
för politisk diskussion och att det allmänna intresset för lokalpolitiken ökar. Det kan vidare ge ett tillfälle för de lokala partiföreträdarna att uttrycka sina ståndpunkter om olika samtidsfrågor.
Därmed kan det även bidra till att enskilda förtroendevalda ser sitt
uppdrag som mer meningsfullt. Fullmäktige kan inför sådana debatter
bjuda in grupper som mera sällan möter politiker, såsom skolelever
eller personer som läser svenska för invandrare (SFI).
Vi anser mot denna bakgrund att debatter ska kunna hållas i
fullmäktige utan samband med annan handläggning. Det betyder
att ledamöterna helt kan fokusera på den politiska diskussionen,
snarare än ärendehandläggning och beslut. Eftersom fullmäktige i
normalfallet inte sammanträder oftare än tio gånger per år är det
inte lämpligt att sådana debatter blir alltför vanliga utan bör
rimligen hållas högst en till två gånger per år. Allmänhetens intresse
för debatterna kan då upprätthållas samtidigt som bördan på
ledamöterna inte blir onödigt hög. Eftersom fullmäktige sammanträder relativt sällan anser vi också, i det fall som det finns ett
behov av att debattera teman som är av dagsaktuell betydelse, att
fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att kalla till en
debatt och om vilket eller vilka ämnen som debatten ska omfatta.
En praxis kan också utarbetas om när och hur ofta allmänna
debatter bör hållas. Vårt motiv till att föreslå att möjligheten att
29

Holmberg, 2007.
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anordna debatt ska uttryckas i lag, trots att fullmäktige redan i dag
har en sådan möjlighet, är att det därigenom blir en tydlig
uppmaning till kommunerna och landstingen att anordna sådana
debatter.

329

10

Deltagande och inflytande
på nationell nivå

10.1

Vårt uppdrag

Utredningen har enligt direktiven till uppgift att se över individens
möjligheter till inflytande över politiska beslutsprocesser mellan valen
på nationell nivå, och analysera olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog med riksdag och regering. Uppdraget är alltså
i den här delen inriktat på den enskilde väljaren och på påverkan på
nationell nivå. Enskilda individers möjligheter till att utöva inflytande över politiska beslutsprocesser mellan valen på nationell nivå är
emellertid huvudsakligen begränsat till att verka i eller vara representerade av intresseorganisationer eller andra medborgerliga sammanslutningar. Vi har därför valt att tolka denna del av uppdraget
till att främst avse intresseorganisationers möjligheter att påverka
beslutsprocesser mellan valen på nationell nivå. Med denna tolkning
omfattar översynen även utredningens andra uppgift att analysera
olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog med riksdag
och regering.
När det kommer till riksdagen har enskilda individer ingen formell
förslagsrätt eller initiativrätt, vilket är fallet i kommun- eller landstingsfullmäktige. Den möjlighet som enskilda individer och intresseorganisationer har att föra dialog med riksdagen är därmed genom
direkta kontakter med riksdagsledamöterna. När det kommer till att
påverka regeringsbeslut har enskilda individer och intresseorganisationer en möjlighet att yttra sig i beredningen av regeringsärenden
genom remissväsendet. Regeringen för också dialog med olika samhällsaktörer genom särskilda samråd och hearings och flera organisationer deltar även i framtagande av förslag genom kommittéväsendet.
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Utredningen har därför valt att fokusera på intresseorganisationers möjligheter att delta och utöva inflytande genom kommittéväsendet, remissförfarandet och genom de samråd, konsultationer
och hearings som sker på initiativ av regeringen, men vi för även en
diskussion om möjligheterna att påverka beslutsprocesser genom
direkta kontakter med beslutsfattare. Denna senast nämnda form
av icke-institutionell påverkan definieras även som lobbying. När
det kommer till olika samhällsaktörers möjligheter att föra en dialog
med beslutsfattare avser utredningsuppdraget i första hand den
nationella nivån, men en diskussion förs här även om organisationernas möjligheter till direkta kontakter med beslutsfattare på
lokal nivå. En översyn av möjligheterna för enskilda och intresseorganisationer till att delta i samråds- och medborgardialogprocesser på lokal nivå ges i kapitel 11.
Utredningen kommer inte att analysera hur intresseorganisationer
och det civila samhällets villkor i allmänhet har förändrats och hur
det har påverkat deras möjligheter att delta i politiska beslutsprocesser och demokratin i sig. Frågor om hur det civila samhällets villkor
kan stärkas så att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas
utreds av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04).

10.2

Intresseorganisationernas roll i demokratin

Ett fritt och vitalt civilsamhälle är, vilket vi beskrivit i kapitel 5, en
förutsättning för en fungerande demokrati. Organisationer och
föreningar inom det civila samhället kan fungera som en motkraft
till den offentliga maktutövningen genom att mobilisera och sammanföra enskildas åsikter.1 De kan agera som granskare av maktutövningen och påtala missförhållanden. Genom att föra en dialog
med organisationer inom det civila samhället får beslutsfattare en
möjlighet att hämta in information, idéer och kunskap och de kan
också ta del av de intressen, åsikter och perspektiv som organisationerna och dess medlemmar har. Därigenom kan ett beslutsfattande uppnås som tar hänsyn till fler perspektiv och intressen och som
därmed uppfattas som mer legitimt.

1

SOU 2000:1, s. 196 ff.
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Samtidigt kan det finnas flera risker med att låta intresseorganisationer delta i politiska beslutsprocesser. Det kan leda till att besluten
fattas under mindre transparenta former och att de därmed blir
svårare att granska. Det kan också innebära att ansvarsutkrävandet
blir lidande. Vidare finns det en risk att särintressen gynnas på
bekostnad av allmänintresset. Att ge alla organisationer samma förutsättningar att delta och påverka beslutsfattandet är också i sig en
praktisk svårighet. Resursstarka organisationer kan ha bättre förutsättningar att organisera sig och göra ett avtryck på opinionsbildningen än resurssvaga. Dessutom finns det skillnader i det medborgerliga engagemanget och deltagandet mellan olika samhällsgrupper, t.ex.
utifrån gruppens socioekonomiska förutsättningar. Det kan innebära att vissa röster inte fångas upp av föreningslivet medan andra
röster kommer starkare till uttryck. Sammantaget är detta en utmaning för den politiska jämlikheten.
10.2.1

Begreppet intresseorganisation

Begreppet intresseorganisation syftar här på medlemsbaserade organisationer som utifrån ett särskilt samhällsintresse på olika sätt arbetar
för att utöva politiskt inflytande.2 Med medlemmar menas enskilda
individer, företag eller andra organisationer. Eftersom begreppet
inbegriper företrädare för marknadsintressen skiljer det sig delvis
från begreppen civilsamhälls-, idéburen- eller folkrörelseorganisation.
Det finns skillnader emellan å ena sidan organisationer som Svenskt
näringsliv och Teknikföretagen, som företräder medlemmar som är
företag och marknadsaktörer, och å andra sidan fackförbunden och
Fältbiologerna, som representerar intressen som uttrycks av enskilda
individer. I regel utgår en civilsamhällsorganisation utifrån ett ideellt
engagemang och drivs i den bemärkelsen i mindre grad av ett egenintresse. De två första definieras inte som delar av det civila samhället enligt den definition som görs i propositionen En politik för
det civila samhället (prop. 2009/10:55). Gränsdragningen mellan vad
som är en intresseorganisation och vad som är en civilsamhällsorganisation är dock inte tydlig i alla avseenden. Flera organisationer
inom det civila samhället har professionaliserats och agerar utifrån
2

Lundberg, 2015.
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en relativt svag medlemsförankring. I detta kapitel görs inga skillnader mellan de olika intresseorganisationerna. Det som här förenar
intresseorganisationerna är deras agerande för att påverka politiska
beslut. De har det gemensamt att de, som Erik Lundberg uttrycker
det i sin rapport till utredningen, reser krav på andra grupper och
institutioner i samhället, antingen direkt via det politiska systemet
eller indirekt i den offentliga debatten, på basis av medlemmarnas
gemensamma attityder, intressen eller idéer.3
En ytterligare kategori av aktörer som diskuteras i kapitlet är organisationer och företag som arbetar med ett påverkansarbete på uppdrag av intresseorganisationer, företag eller enskilda. Sådana aktörer
benämns ofta som professionella påverkansaktörer eller lobbyister.4
De utgörs framför allt av PR-byråer och olika slags konsultföretag.
10.2.2

Från korporativism till ett pluralistiskt civilsamhälle

Intresseorganisationer och medborgarsammanslutningar har sedan
demokratins etablering i Sverige haft en framträdande roll i det
offentliga beslutsfattandet. Flera av våra politiska partier har vuxit
fram ur folkrörelser och har genom sin historia varit nära sammanbundna med intresseorganisationer. Under tidigt 1900-tal blev delar
av de traditionella folkrörelsernas påverkansarbete allt mer institutionaliserat i det offentliga beslutsfattandet. Staten etablerade korporativa strukturer till vilka de stora folkrörelseorganisationerna bjöds
in för att delta i beslutsfattandet.
Korporativismen kan beskrivas som ett maktutbyte där vissa
intresseorganisationer fick en priviligierad ställning i beslutsfattandet
mot att de såg till att deras medlemmar ställde sig bakom den förda
politiken samt att de försåg staten med kunskap och information.
Aktörerna förhandlade och kompromissade sig fram till en gemensam ståndpunkt och därmed utformades besluten i enlighet med vad
som uppfattades som ett allmänintresse. Korporativismen förutsatte
dock att intresseorganisationerna verkligen representerade stora
samhällsintressen och hade en bred förankring i samhället. Vid
sidan av att delta i formeringen av politiken tog dessa organisationer
3

Lundberg, 2015.
Eftersom att ordet ”lobbyist” har negativa konnotationer så föredras ordet ”påverkansaktör”
av organisationerna själva. Se 10.5.1.
4
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på sig ett visst ansvar för verkställandet av politiken.5 I Sverige var
det framför allt de stora arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna som hade särskilt goda påverkansmöjligheter i den svenska
politiken, men även organisationer inom jordbruket och vissa andra
näringslivsorganisationer. Dessa organisationer fick en priviligierad
ställning inom staten på grund av sin monopolliknande ställning i
sina respektive områden. Intresseorganisationerna var t.ex. inbjuda
att sitta med i styrelser till statliga myndigheter.6
Den korportativa modellen började försvagas under 1980-talet
och förändrades i grunden när Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
drog tillbaka sina ledamöter från styrelserna 1991. I någon mån var
detta ett politiskt ställningstagande mot det korporativa systemet,
men motivet var också att SAF, efter löntagarfondsdebatten, ville
satsa mer på opinionsbildning än på direkt påverkan genom utredningar och styrelser.7 Många intresseorganisationer följde SAF:s
exempel och nästföljande år beslutade riksdagen att intresseorganisationers representation i styrelserna, främst inom arbetsmarknadsområdet, skulle upphöra.8 Därutöver skedde förändringar i
föreningslivet och samhället som utmanade de stora intresseorganisationernas starka ställning. Medlemsantalet krympte och nya organisationer och rörelser etablerades. En kommission som tillsattes
mot bakgrund av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, den
s.k. Lindbeckkommissionen, riktade stark kritik mot det korporativa
systemet och menade att särintressen i för stor utsträckning fått
dominera politiken. Kommissionen menade att organisationerna ”bör
återges sin självständiga roll i det frivilliga medborgarsamhället”.9
Enligt Maktutredningen 1990 hade det korporativa systemet också
lett till att folkrörelseorganisationerna i allt större utsträckning blivit
en del av staten.10 Organisationerna hade tappat sin självständighet
och möjligheter till att agera fritt, men också sina ideologiska utgångspunkter. Utredningen menade vidare att det korporativa systemet bidragit till att det i Sverige hade uppkommit två makteliter,

5

Lundberg, 2015.
SOU 1999:121.
7
Rothstein & Bergström, 1999.
8
Se Prop. 1991/92:123.
9
SOU 1993:16, s. 173.
10
SOU 1990:40.
6
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vilka utgjordes av näringslivets toppar och arbetarrörelsens ledarskikt.
Ett pluralistiskt och förändrat civilsamhälle
Under 1990- och 2000-talet har statens relation till intresseorganisationerna fått en mer pluralistisk karaktär. Intresseorganisationerna konkurrerar med varandra om statens uppmärksamhet och i
politiken för det civila samhället framställer staten sig som en självständig och neutral aktör. Det pluralistiska synsättet har tydligt gett
utslag i den politik som både regering, kommuner och landsting
kommunicerar till det civila samhället. Enligt det mål för det civila
samhället som riksdagen beslutade 2009 framgår det att villkoren för
det civila samhället, som har en central roll i demokratin, ska förbättras i dialog med det civila samhällets organisationer (prop.
2009/10:55). Regeringen slöt 2008 den s.k. Överenskommelsen med
ett antal idéburna organisationer inom det sociala området och SKL.
Överenskommelsens första princip är självständighet och oberoende. Övriga principer är dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet
och insyn samt mångfald. I propositionen En politik för det civila
samhället (prop. 2009/10:55) fastslogs det att politiken för det civila
samhället skulle följas upp utifrån dessa principer. Som ett led i
detta arbete anordnas i dag Partsgemensamt forum fyra gånger om
året, i vilket representanter från ideella organisationer och regeringen möts för att diskutera villkoren för det civila samhället.
Övergången från korporativism till pluralism har också gett upphov till en diskussion om lobbying. Intresseorganisationer antas i dag
påverka politiker genom icke-institutionaliserade arenor i större utsträckning än tidigare. I viss mån kan denna utveckling ses som en
omvandling av den korporativa modellen. I en rapport till den förra
Demokratiutredningen, Avkorporativisering och lobbyism (SOU
1999:121), beskrivs ryktet om korporativismens sammanbrott som
överdrivet. Intresseorganisationerna har förvisso lämnat styrelser och
det formella beslutsfattandet, men de saknar inte kanaler till makthavarna. I stället har svensk politik trätt in i en, som det uttrycks i
rapporten, ”mindre ordnad och överblickbar politik, präglad av lobby-
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verksamhet och mindre synliga nätverk”.11 De underlagsrapporter
som tagits fram för utredningen bekräftar också bilden av att de
informella kontakterna mellan beslutsfattare och intresseorganisationer har tilltagit, vilket belyses närmare i avsnitt 10.6.
Samtidigt som relationen mellan det offentliga och intresseorganisationerna har omvandlats har det medborgerliga engagemanget
och organiseringen inom det civila samhället i sig förändrats. De
traditionella folkrörelserna har enligt flera forskare färre medlemmar
och en svagare lokal förankring samtidigt som engagemangsformerna har förändrats. Detta belyste vi närmare i kapitel 5.

10.3

Institutionella påverkansmöjligheter

De institutionella kanalerna för att påverka beslutsfattandet på nationell nivå består huvudsakligen av remissväsendet och de samråd,
hearings och konsultationer som sker genom kommittéväsendet eller
på initiativ av regeringen. I det följande redogör vi för möjligheterna
för i första hand intresseorganisationer att påverka genom dessa
kanaler. För enskilda individer gäller huvudsakligen samma ordning.
10.3.1

Möjligheter att påverka genom kommittéväsendet

Kommittéväsendet är ett fristående instrument som regeringen
använder för att lösa eller lägga grunden till olika politiska frågor.12
Kommittéer och utredningar används huvudsakligen för att inhämta
kunskap, främja politiska kompromisser eller informera allmänheten.
De har också tjänat som ett redskap för att nå kompromisser mellan
olika politiska partier eller mellan staten och intresseorganisationerna.13 I den allmänna debatten beskrivs kommittéväsendet ofta som
ett verktyg som används för att begrava en fråga, undvika kritik
eller öka stödet för en fråga.14
De svenska kommittéerna är organiserade som självständiga myndigheter, även om regeringen har möjligheter att styra en utredning
11

SOU 1999:121, s. 40 - 45.
Jfr Hesslén, 1927, s. 6; Amnå, 2010, s. 552 f.
13
Nyman, 1999.
14
Marier, 2009.
12
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ekonomiskt, personellt och via kontakter underhand. Det svenska
kommittéväsendet är relativt omfattande och har historiskt sett
fungerat som en kompensation för ett relativt litet Regeringskansli.
Det har skett en viss minskning av antalet kommittéer och utredningar över tid. Under 1970-talet slutfördes årligen i genomsnitt
87 utredningar, under 1980-talet 76 stycken och under 1990-talet
148 utredningar. Under 2000-talet och fram till i dag har det genomsnittliga antalet utredningar sjunkit till omkring 100 utredningar
per år.15
Intresseorganisationers medverkan i kommittéer och utredningar
Vid sidan av att vara representerad i en parlamentarisk kommitté
eller bistå som expert, sakkunnig och i referensgrupper kan intresseorganisationer påverka framtagandet av utredningsdirektiven eller
på olika sätt uppvakta en utredning. Enligt de studier som Lundberg
genomfört uppger cirka 26 procent av intresseorganisationerna att
de ofta eller ibland använder statliga utredningar för att påverka
politiken.16 I jämförelse med andra kanaler, såsom direkta kontakter
med politiker och tjänstemän och medier, används kommittéväsendet
i relativt liten utsträckning (se avsnitt 10.5.2). För att undersöka
vilka kontakter kommittéer och utredningar har med olika intresseorganisationer genomförde utredningen en enkät med 108 av de
utredningar som pågick under 2015. Enligt vår enkät hade i stort
sett alla utredningar någon form av kontakt med allmänheten och
intresseorganisationer, oftast genom att dessa medverkat i en
referensgrupp. Flera hade även samråd och hearings. Det var över
80 procent av utredningarna som hade blivit kontaktade av intresseorganisationer eller allmänheten under utredningens gång. Kontakten har mestadels skett via mejl och en majoritet uppgav att de
bokat ett möte efter att en organisation tagit kontakt. De flesta,
95 procent, uppgav att synpunkterna som framförts varit värdefulla
och bidragit till utredningsarbetet. Enligt undersökningen var det
både små och stora organisationer, föreningar, privatpersoner, myn15

Lundberg, 2015.
Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom det inte framgår i vilken egenskap som
organisationerna har svarat. Användningen av exempelvis kommitté- och remissväsendet kan
vara överskattade.
16
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digheter och företag som hade kontaktat utredningarna. I viss mån
styrs intresseorganisationernas deltagande inom ramen för en kommitté eller utredning av förutbestämda och etablerade procedurer, av
direktiven och kommittéförordningen (1998:1474). Enligt utredningens undersökning är det en majoritet av utredningarna som i
sina direktiv uttryckligen har ett uppdrag att samråda eller vara i
kontakt med olika aktörer såsom civilsamhällsorganisationer.
Flera av intresseorganisationerna som Lundberg intervjuat menar
dock att möjligheterna att påverka politiken genom det statliga
kommittéväsendet har försämrats under de senaste tre decennierna.
En orsak till detta är enligt flera respondenter att kommittéerna har
fått mindre tid på sig. Bilden går igen i flera äldre studier på området som också pekar på att antalet kommittéer har minskat till
förmån för utredningar ledda av särskilda utredare.17 Några respondenter framhåller också att det finns en tendens till att regeringen
föregår utredningarnas förslag genom att påbörja utarbetandet av
lagförslaget innan utredningen eller kommittén har överlämnat sitt
slutliga betänkande. Ett ytterligare tecken på att kommittéväsendets
roll som påverkanskanal har försvagats är att direktiven har kommit
att bli mer styrda och att det som utredningarna ska komma fram
till ofta är på förhand givet. Några organisationer menar att förändringen mot mer styrda direktiv och kortare utredningstider är en
konsekvens av förändringar i omvärlden och en allt snabbare policyprocess. Som en följd av detta använder vissa organisationer i stället
direkta kontakter med politiker och tjänstemän för att påverka
politiken. I vår enkätundersökning anger de flesta utredningar att
de har tillräckligt med tid för att genomföra sina uppdrag, men att
de på grund av tidsbrist inte kan ta kontakt med alla organisationer
de skulle vilja ta kontakt med och att de inte kan vara lika öppna
och utåtriktade som de skulle vilja vara.
I Lundbergs studie uttrycker dock intresseorganisationer en tilltro
till utredningsväsendets grundfunktion. Det statliga kommittéväsendet beskrivs som ett i grunden bra instrument för att lösa problem
och föra in kunskap i politiken. I jämförelse med de beredningsgrupper, samråd och dialoger som finns inom Regeringskansliet menar
flera av intresseorganisationerna att den formaliserade processen i
en utredning möjliggör en effektiv påverkan. Det finns ett värde
17

Bergström, 1987; Gunnarsson & Lemne, 1998.
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med utredningar eftersom påverkan i dessa sker enligt en relativt
transparent och formaliserad procedur.18
10.3.2

Möjligheter att påverka genom remissväsendet

Remissväsendet är den enda formella möjligheten som enskilda och
intresseorganisationer har för att delta i och påverka beredningen
av regeringsärenden. Vid beredningen av regeringsärenden ska enligt 7 kap. 2 § regeringsformen ”behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter” och upplysningar och
yttranden ska i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Därutöver står det att ”även sammanslutningar och enskilda
ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.” Även
om remissväsendet inte nämns bokstavligen i regeringsformen har
praxis varit att tolka regeringsformens skrivning som ett uttryckligt
stöd för remissväsendet. Ett grundläggande syfte med att skicka
utredningar på remiss är att få fram ett bättre beslutsunderlag och
skapa en klarare bild av de olika åsikter aktörer har inom och
runtomkring det offentliga systemet. Därtill kan remitteringen också
betraktas som en slags informationsspridning där staten genom
remissförfarandet ser till att berörda aktörer får ta del av olika
betänkanden.19
Det är varje statsråd som ansvarar för remissförfarandet inom
respektive område. Det vanligaste är att remiss skickas via post till
de som upptagits på en lista. I remissförfarandet är vissa myndigheter skyldiga att komma in med svar, medan instanser som t.ex.
intresseorganisationer ges en möjlighet att svara. Betänkande och
departementspromemorior som sänds ut på remiss är offentliga handlingar och vem som helst kan komma med yttrande eller begära ut
andra instansers svar. Det finns inget som hindrar att enskilda eller
organisationer som inte står på remisslistan hör av sig i de frågor som
de är intresserade av. Eftersom regeringen väljer ett urval av intresseorganisationer som uppmanas att svara styr dock regeringen i någon
mån vilka åsikter som får komma upp på den politiska agendan. Ett
främjande av intressen kan givetvis ske av olika orsaker, t.ex. för att
18
19

Lundberg, 2015.
ibid, SOU 1999:144.
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ge en missgynnad grupp en röst i politiken, men det kan också ge
redan priviligierade organisationer en särställning, vilket kan bidra
till att befästa ojämlikheter i politiken.
Intresseorganisationernas deltagande i remissväsendet
Remissväsendet har stor betydelse för intresseorganisationernas
möjligheter att påverka politiska beslut. Av de intresseorganisationer som har svarat på den enkät som Lundberg har genomfört
uppger strax över 36 procent att de ofta eller ibland använder
remissväsendet. Intresseorganisationer utgör också en relativt stor
andel av de totala remissinstanserna. I en undersökning av remissförteckningar för 33 slutbetänkanden som remitterades mellan 1964–
2009 utgjorde intresseorganisationer i genomsnitt 29 procent av
andelen inbjudna remissinstanser.20

Källa: Lundberg, 2015.

Antalet intresseorganisationer som bjudits in att svara har ökat något
över tid, men den proportionella andelen i förhållande till myndigheter och företag har totalt sett minskat sedan perioden 1964–1989.
I Lundbergs studie utgör idébaserade- och religiösa organisationer
22 procent av remissinstanserna under perioden 2000–2009. Motsvarande siffror för yrkesorganisationer är 16 procent och för arbetsgivarorganisationer 14 procent. Fackliga organisationer utgjorde
tolv procent och bransch- och aktivitetsorganisationer sju respek20

Lundberg, 2015.
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tive tre procent. Den största kategorin är emellertid gruppen övriga
organisationer som delvis består av serviceorienterade organisationer
som utför välfärdstjänster. Dessa utgjorde 25 procent av de totala
remissinstanserna.
Över tid har andelen idébaserade- och religiösa organisationer,
aktivitetsorganisationer och fackliga organisationer minskat, medan
andelen övriga organisationer och arbetsgivarorganisationer har
ökat något. De tre organisationer som oftast bjuds in är Sveriges
akademikers centralorganisation (SACO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Landsorganisationen (LO). Dessa har
bjudits in i två av tre remisser.21 Resultatet ger dock inte en representativ bild av deltagandet eftersom urvalet av organisationer beror
på vilka remissförteckningar som studerats. Det framgår dock även
från tidigare utvärderingar att dessa tre organisationer, tillsammans
med SKL, bjuds in till att kommentera på runt två av tre remisser.22
I den översyn som Lundberg gjort framkom att intresseorganisationer är den remissinstans som oftast väljer att inte svara. Andelen intresseorganisationer som inte svarar har också ökat över tid.
Enligt en sammanställning av Regeringskansliet från 2011 framgick
att 90 remisser skickades ut under 2010 till 1 413 intresseorganisationer. Av dessa var det 40 procent som svarade. Utöver de inbjudna
inkom ytterligare sammanlagt 57 organisationer med synpunkter.23
Intresseorganisationer är överrepresenterade bland de instanser som
inte är skyldiga att svara, vilket förklarar varför deras svarsfrekvens
är lägre än andras. Enligt Lundberg är det yrkesorganisationer, idéoch religiösa organisationer samt kategorin övriga intresseorganisationer som oftast inte svarar på remiss. De mest pålitliga intresseorganisationerna är fackföreningar följt av branschorganisationer.
Resultatet kan tolkas som att de organisationer som varit mest förknippade med den korporativa modellen och historiskt sett mest
involverade i den nationella politiken också är bättre på att svara.
En annan orsak kan vara att dessa organisationer också har jämförelsevis mer resurser för att utforma ett skriftligt svar på remiss.
Enligt en undersökning från 1999 kostar varje remissvar från en
myndighet runt 25 000 kronor, vilket främst omfattar lönekost21

Lundberg, 2015.
SOU 1999:144.
23
Internpromemoria. Resultat av den andra breda uppföljningen i Regeringskansliet av politiken för det civila samhället.
22
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nader.24 Svaren från intresseorganisationerna är troligen inte lika
resurskrävande, men mot bakgrund av att ett svar innebär en relativt stor arbetsinsats är det rimligt att anta att detta påverkar svarsfrekvensen och att de resurssvagare idébaserade- och religiösa organisationerna är mer selektiva när det kommer till vilka remisser de
besvarar.25
När det kommer till spontana remisser, dvs. svar från aktörer som
inte har ingått i remisslistan, har antalet ökat över tid. Det är
ungefär sju procent av alla svar från intresseorganisationerna som är
spontana svar.26 I den undersökning som gjordes 1999 framkom det
att betänkanden som väcker allmänhetens intresse ofta motiverar
spontana svar. Medianantalet spontana svar är tre per remiss och
nästan hälften av alla spontana svar kommer från intresseorganisationer.27 Det är ytterst ovanligt att privatpersoner svarar på remisser.
I Lundbergs översyn av 33 remisser var det enbart ett svar från en
privatperson. Även enligt rapporten från 1999 framkom att det var
sällsynt med svar från enskilda personer.
Sammantaget visar resultatet av Lundbergs studie att andelen svar
på remisser från intresseorganisationer som representerar arbetsgivarintressen och gruppen övriga organisationer, dvs. service- och
välfärdsproducerande organisationer, har ökat medan idébaserade-,
religiösa- och yrkesorganisationer har minskat. Det har också i andra
studier noterats att resursstarka och korporativa fack- och arbetsgivarorganisationer dominerar bland de som bjuds in att svara.28 I
någon mån kan det tolkas som att ekonomiskt resursstarka organisationer har avancerat sin position i remissväsendet. Förändringarna över tid är inte dramatiska.29 Det finns dock inget som tyder
på att de allmänna förändringarna av det civila samhället har påverkat
vilka organisationer som bjuds in och vilka som väljer att svara på
remiss. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisationerna har förlorat medlemmar och fått en svagare lokal förankring,
samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå, finns

24

SOU 1999:144.
ibid.
26
Lundberg, 2015.
27
SOU 1999:144.
28
Gunnarsson & Lemne, 1998; Micheletti, 1995; SOU 1999:144.
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det en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras genom
remissväsendet inte är representativa för den breda allmänheten.
Intresseorganisationers syn på remissväsendets roll
Remissväsendet fyller en viktig funktion för intresseorganisationernas påverkansarbete. Enligt den enkät som Lundberg har genomfört och som presenteras i tabell 10.2 framgår det att 70 procent av
intresseorganisationerna instämmer helt eller till stor del i påståendet
att svara på remiss är ett effektivt sätt att påverka politiken. Enbart
tre procent av organisationerna håller inte alls med.30

Källa: Lundberg, 2015.

Tidigare undersökningar visar också att remissvaren har en betydelsefull inverkan på de beslut som regeringen fattar. När en övervägande del av remissinstanserna är negativa eller om betydelsefulla
remissinstanser har invändningar har det i regel påverkat utfallet.31
Remissvaren återges i propositionen som regeringen överlämnar till
riksdagen och remissprocessen är därmed ett transparent inflytandeverktyg. I Lundbergs intervjustudie tonas dock den positiva bilden
av remissväsendet som inflytelsekanal ner något. Flera organisationer
menar att remissväsendet upplevs som mest relevant när det kommer
till att förhindra och blockera frågor snarare än att förändra innehållet i ett förslag. Vidare menar några respondenter att en förutsättning för att intresseorganisationer ska nå inflytande via remiss30
31
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344

SOU 2016:5

Deltagande och inflytande på nationell nivå

väsendet är att de samtidigt lyckas mobilisera andra organisationer i
samma riktning. Det är framför allt i situationer då en utredning
inte har landat i ett tydligt förslag som möjligheterna till att påverka
är störst. Nästan alla organisationer är också av uppfattningen att
den främsta möjligheten att påverka en offentlig utredning är i
samband med att direktiven till utredningen formas. Det innebär
att organisationerna då använder andra metoder än remissväsendet
för att påverka. Remissväsendet ska också ses som en del i organisationernas hela repertoar av inflytandestrategier. LO menar t.ex.
att organisationen i princip inte svarar på remisser om den inte ser
möjligheter att påverka politiken även genom andra kanaler.32
Det framgår dessutom av Lundbergs studie att remissväsendet
också kan ha andra funktioner för intresseorganisationerna. En stor
andel av de intresseorganisationer som deltar i remissväsendet använder remissvaret som ett verktyg för extern kommunikation och för att
nå inflytande på andra arenor. Att remissväsendet har betydelse för
organisationernas externa kommunikation framgår även av Lundbergs
intervjustudie. Remissvaren ger, enligt några organisationer, en bra
uppfattning om andra aktörers positioner och åsikter i olika frågor,
vilket i sin tur kan användas för att bestämma den egna organisationens position och argumentation i olika frågor. Det är också flera
organisationer som framhäver dess betydelse för den interna kommunikationen och dess funktion att stimulera till en intern diskussion
inom organisationen om dess ställningstagande och olika preferenser
i sakfrågor. Samtidigt menar flera organisationer att en inbjudan till
remiss legitimerar organisationen och kan betraktas som ett mått på
status, trovärdighet och erkännande. Flera organisationer menar också
att genom att svara på remiss visar de för Regeringskansliet att de
är en seriös organisation. Det ger dem bättre möjligheter att komma
i kontakt med regeringstjänstemän på andra sätt. Runt 59 procent av
organisationerna instämmer helt eller till stor del i påståendet ”att
svara på remiss är lite av en plikt”.33

32
33

Lundberg, 2015.
ibid.
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Möjligheter att påverka genom samråd och hearings

Remissförfarandet är den vanligaste och mest formella formen för
regeringen att inhämta synpunkter från allmänheten vid beredningen
av regeringsärenden. Ibland låter dock regeringen sammanslutningar
och enskilda yttra sig genom andra mötesformer. Det är t.ex. möjligt
att anordna samråd eller s.k. hearings till vilka berörda intresseorganisationer och andra aktörer bjuds in. Användningen av samråd och
hearings har enligt Regeringskansliets egen rapportering ökat. Under
2013 fanns 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets
organisationer i Regeringskansliet. Omkring 800 organisationer medverkade i mer än 100 möten.34 Regeringskansliet genomför också
samråd och hearings inför att regeringen beslutar sina ståndpunkter
till förslag från EU. Enligt de riktlinjer som Regeringskansliet antagit för dessa samråd (cirkulär 3) ska varje departement, utöver
berörda departement och myndigheter, informera och samråda med
intresseorganisationer inom sitt sakområde, t.ex. kommuner, landsting eller organisationer inom det civila samhället. Rutinerna för
dessa samråd skiljer sig emellertid för olika departement och enheter.
Av en undersökning om hur de olika departementen inhämtar
underlag och yttrande från organisationer inom det civila samhället
från 2006 framgår det att tillvägagångssätten för samråd och hearings
skiljer sig åt mellan de olika departementen. Enligt undersökningen
hade samråden haft stor betydelse för hur beslut hade utformats.
Det insamlade materialet hade t.ex. ingått som en del i arbetet med
att ta fram underlag till skrivelser, propositioner eller förordningar.
De tjänstemän som intervjuades i studien menade att samråden tillfört värdefullt material och att samråden hade varit ett bra sätt att
få frågorna belysta ur flera aspekter, inte minst medborgarnas. De
ansåg att det var svårt att samla aktuell kunskap inom Regeringskansliet och att samråden därför varit värdefulla.35
I enlighet med de förslag som presenterades i propositionen En
politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) inleddes 2010 en
försöksverksamhet med ett utökat samråd mellan regeringen och det
civila samhällets organisationer. Avsikten var att skapa möjligheter
för regeringen att lyssna av åsikter och intressen i ett tidigt skede av
34
35

Se budgetpropositionen utgiftsområde 17, Prop. 2013/14:1.
Internpromemoria - Utvärdering av försöksverksamheten, 2011-07-05.
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beredningsprocessen för att därigenom förbättra kunskapsunderlaget och öka förankringen av kommande beslut. Försöksverksamheten genomfördes av Integrations- och jämställdhetsdepartementet
under 2010 och 2011 och resulterade i en handledning för samråd
med det civila samhället.36 Utvärderingen av försöksverksamheten
visar att samråden gett vissa positiva resultat. De hade genererat ett
bättre beslutsunderlag, förankrat kommande beslut och bidragit till
ett förtroende för regeringens arbete i de frågor som samrådet avsåg.
Samtidigt visade utvärderingen att samråden inte är självklara delar
av beredningen. Samråden krävde ett stöd från chefer och politisk
ledning samt god planering, förberedelse och tid, vilket är förutsättningar som inte alltid ges i beredningen av olika ärenden.37 Regeringen
har fortsatt detta utvecklingsarbete och bjöd under hösten 2015 in
olika organisationer för att gemensamt ta fram en samrådsmetod med
utgångspunkt i Europarådets manual.38 Regeringen har också gett i
uppdrag till MUCF att sprida Europarådets manual för idéburna
organisationers deltagande i beslutsprocesser till det civila samhället.39
Även om dessa samråd ger en möjlighet för organisationer att
komma in med sina synpunkter tidigt i processen framgår det av
Lundbergs rapport att de inte upplevs som särskilt värdefulla av intresseorganisationerna. Många respondenter menar att samråd och
hearings, till skillnad från remissväsendet, fodrar en närvaro under en
specifik dag, ofta sätts samman på kort varsel och inte genererar
någon skriftlig ”output”, vilket betraktas som en nackdel. Det faktum att remissväsendet genererar en öppen, skriftlig och offentlig
remissammanställning värderades högt av respondenterna, liksom
att många synpunkter från remissinstanserna återges som en grund
till ställningsstagandet i propositionen.40

36

Regeringskansliet, 2011.
Internpromemoria - Utvärdering av försöksverksamheten, 2011-07-05.
Kulturdepartementet, Inbjudan till hearing om ny samrådsmodell, 2015.
39
Europarådets IGO-konferens, 2011.
40
Lundberg, 2015.
37
38
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Överväganden och förslag om möjligheterna att
påverka genom institutionella kanaler

Sammanfattande analys: De formella kanalerna för påverkan –
remiss, kommittéväsendet, samråd och hearings – är av särskild
betydelse för enskilda individers och intresseorganisationers möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet på nationell
nivå. Åtgärder bör genomföras för att bredda deltagandet i de
formella kanalerna och göra dem tillgängliga för fler.
Vår demokrati har traditionellt sett byggt på en ömsesidig relation
mellan beslutsfattare och olika former av intressegrupper, medborgarsammanslutningar och folkrörelseorganisationer. Att intresseorganisationerna kan föra en dialog med beslutsfattare på nationell
nivå mellan valen är viktigt för demokratin. De formella kanalerna
för påverkan är av särskild betydelse eftersom åsiktsutbytet där sker
enligt formella regler och därmed är förutsägbart och ger förutsättningar för transparens och ett jämlikt deltagande. Mot bakgrund av
förändringarna inom det civila samhället på senare år, i synnerhet uppkomsten av nyare engagemangs- och organisationsformer, är det viktigt att åtgärder genomförs för att förenkla för enskilda och intresseorganisationer att delta och föra fram sina åsikter och intressen
genom remissförfarande, kommittéväsendet, samråd och hearings.
10.4.1

Underlätta deltagandet i remiss, samråd och hearings

Utredningens bedömning: Det är viktigt att Regeringskansliet
breddar urvalet av organisationer som bjuds in till att delta i
remissprocesser, samråd och hearings och verkar för att nå ut till
organisationer som annars inte gör sin röst hörd.
Möjligheten att lämna remiss och att därigenom delta i beredningen
av regeringsärenden är av central betydelse för vår demokrati. Även
om remissväsendet är en reaktiv påverkansform i den bemärkelsen att
det handlar om att stödja eller motsätta sig färdiga förslag ger möjligheten att svara på remiss ett konkret inflytande i beslutsprocessen.
Remissväsendet är styrt av formella regler och är därmed ett effek-
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tivt och transparent verktyg för påverkan. Mot bakgrund av den
centrala funktion som remissväsendet spelar bör alla utredningar i
princip alltid skickas på remiss. Vår översyn visar att intresseorganisationer utgör en betydande del av remissinstanserna och att deras
svar på remisser har betydelse för utgången av beredningsprocesserna. Intresseorganisationerna själva anser också att remissväsendet
är viktigt av flera olika anledningar. Utöver möjligheten att utöva
inflytande är remissvaren viktiga för organisationernas kommunikation med andra delar av samhället liksom internt inom organisationen.
Samtidigt visar vår översyn att remissväsendet är en påverkanskanal som är relativt otillgängligt för de som inte är inbjudna och
att spontanta svar är ovanliga. Det finns inget som tyder på att förändringarna som skett inom det civila samhället har påverkat vilka
organisationer som bjuds in och vilka som väljer att svara på remiss.
Det är i huvudsak etablerade och resursstarka organisationer som
deltar. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisationerna har förlorat medlemmar och fått en svagare lokal förankring,
samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå, finns det
en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras genom
remissväsendet inte är representativa för den breda allmänheten. För
att göra remissprocesserna mer inkluderande bör Regeringskansliet
verka för att remisslistorna breddas och att nya delar av det civila
samhället finns med bland remissinstanserna.
Vid sidan av remissväsendet har användningen av samråd, hearings
och konsultationer med särskilt inbjudna organisationer blivit ett
allt vanligare sätt för Regeringskansliet att inhämta allmänhetens
synpunkter, åsikter och intressen och stämma av underlag inför
regeringsbeslut. Samråden fyller en viktig funktion för Regeringskansliet när det kommer till att inhämta aktuell kunskap. Samråden
sker dock på olika sätt inom olika departement och för olika ärenden och även om Regeringskansliet tagit fram en manual för hur
samråd bör genomföras finns det inget som tyder på att samråden
blivit mer likartade. Vissa departementet har stående samrådsgrupper
och råd medan andra kallar organisationer till möten och avstämningar gällande särskilda frågor.
Vi anser att den ökade användningen av samråd och hearings är
en positiv utveckling. Det kan möjliggöra för ett deltagande tidigare i
beredningsprocessen. Det är däremot viktigt att sådana samråd sker
på ett sätt som ger förutsättningar för ett meningsfullt deltagande.
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Deltagarna bör t.ex. få information om samrådens syfte och få underlag i god tid. De måste få reella möjligheter till att framföra sina
synpunkter och få återkoppling om hur dessa tagits tillvara. Det är
också viktigt att Regeringskansliet diarieför och offentliggör mötesprotokoll från samråd och hearings. Sammantaget finns det en risk
att samråd och hearings bidrar till politisk ojämnlikhet. Enligt
Lundbergs underlagsrapport till utredningen är de organisationer
som deltar i samråden ofta samma som svarar på remisser. På samma
sätt som vi resonerar när det gäller remissväsendet är det därför viktigt att Regeringskansliet verkar för att bredda urvalet av inbjudna
organisationer och att verka för att nå ut till aktörer och organisationer som annars inte gör sin röst hörd.
10.4.2

Utveckla digitala verktyg för deltagande
och e-förvaltning

Utredningens förslag: En arbetsgrupp sätts upp inom Regeringskansliet med uppdrag att utveckla digitala verktyg för remisshantering, samråd, hearings och konsultation. Arbetsgruppen ska
också lämna förslag på hur Regeringskansliets elektroniska förvaltning kan utvecklas.
Regeringen har under en längre tid arbetat med att utveckla det
digitala samhället och myndigheternas elektroniska förvaltning. År
2011 antog regeringen en digital agenda, It i människans tjänst – en
digital agenda för Sverige (N2011/342/ITP), där regeringen fastslår
målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade också år 2012 om en e-förvaltningsstrategi Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi
för en digitalt samverkande statsförvaltning (N2012/6402/ITP). Enligt
ett av strategins tre övergripande mål ska regeringen verka ”för öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet”. Ett av
dess delmål specificerar att det ska bli lättare att hitta och använda
öppna data. Tillgång till information som kan spridas bör underlättas
inom de områden där den personliga integriteten inte berörs och
utlämnandet inte strider mot någon författning. Publicering av offentlig information via internet och användning av sociala medier ska,
enligt strategin, öka möjligheterna till insyn och delaktighet. Rege-
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ringen inrättade också en E-delegation som mellan åren 2009 och
2014 arbetade med ökad samordning av de statliga myndigheternas
digitala utvecklingsprojekt.
Utvecklingen av den elektroniska förvaltningen i de statliga myndigheterna har däremot inte i alla avseenden varit framgångsrik.
Enligt E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop
(SOU 2015:66) visar internationella mätningar att Sverige inte längre
kan ses som ett föregångsland när det gäller digital förvaltning och
de senaste årens utveckling visar att den offentliga sektorns digitalisering har börjat halka efter. En förklaring till detta är att organiseringen med självständiga myndigheter gör att arbetet blir fragmenterat.
I detta sammanhang är det anmärkningsvärt att Regeringskansliet
inte utvecklat sin elektroniska förvaltning. Allmänna handlingar,
t.ex. regeringsbeslut eller protokoll från regeringssammanträden, blir
sällan tillgängliga digitalt utan måste begäras ut genom att kontakt
tas med Regeringskansliet. Ärendehanteringen har ännu inte digitaliserats. Regeringskansliet har förvisso en särställning utifrån de
krav på säkerhet och sekretessbehandling som kan ställas på den
myndighet som ska bistå regeringen, men i flera aspekter leder den
bristande digitaliseringen av Regeringskansliet till att insynen och
delaktigheten blir lidande.
Digitalisera remissförfarandet
Remisser i form av departementsskrivelser eller offentliga utredningar
är allmänna handlingar som i regel finns tillgängliga på nätet. De
remisser som skickas ut går att hitta på regeringens webbsida. Remissvaren ska enligt Regeringskansliets rekommendationer skickas
in både på papper och elektroniskt. Departementet ska kunna kopiera
och återanvända texterna. De mottagande departementen lägger
dock sällan ut remissvaren på sin webbsida och även om svaren är
allmänna handlingar krävs det en enskild begäran för att få ta del av
de inkomna remissvaren. Vi menar att den nuvarande remissprocessen
är onödigt otillgänglig. Regeringskansliet bör på ett tydligare sätt
avisera att en remissprocess har påbörjats. Remissvaren och remissammanställningen bör göras tillgängliga digitalt. För att förenkla för
enskilda och organisationer som inte bjudits in till att svara på remiss
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bör regeringen överväga att komplettera den formella remitteringen
med ett enklare digitalt samråd som gör det möjligt att lämna synpunkter på konkreta frågeställningar. Ett sådant förfarande används
av EU-kommissionen i deras samråd. Regeringskansliet bör också
överväga att använda digital teknik vid övriga samråd, hearings och
konsultationer och därigenom göra det möjligt för enskilda och
intresseorganisationer att lämna synpunkter och åsikter utan att
fysiskt närvara vid möten.
Utveckla e-förvaltningen i Regeringskansliet
Slutligen bör Regeringskansliet se över hur deras elektroniska förvaltning kan utvecklas. I ett modernt digitalt samhälle är det rimligt
att enskilda personer digitalt och utan formell begäran ska kunna få
tillgång till sådana allmänna handlingar som inte kräver någon sekretessgranskning. Ett sådant förfarande skulle underlätta för allmänheten, och i längden också innebära en besparing för Regeringskansliet
eftersom flera förfrågningar från allmänheten skulle kunna skötas
digitalt. I det fall regeringen avser att skynda på myndigheternas användning av e-förvaltningen bör Regeringskansliet, enligt vår mening,
vara ett föredöme för andra myndigheter. För att ett sådant utvecklingsarbete ska komma till stånd föreslår vi att en arbetsgrupp sätts
upp inom Regeringskansliet med uppgift att utveckla digitala verktyg
för remisshantering, samråd, hearings och konsultation samt för att
lämna förslag på hur Regeringskansliets elektroniska förvaltning kan
utvecklas. Arbetsgruppen ska sättas upp under det statsråd som har
ansvar för förvaltningsfrågor eller IT.
10.4.3

Ge utredningar bättre förutsättningar att inhämta
åsikter och intressen från allmänheten

Utredningens bedömning: Utredningar bör få tydligare instruktioner att samråda med det civila samhället. För att möjliggöra
en dialog med berörda intressenter och en bredare allmänhet är
det viktigt att utredningar får tillräckligt med tid för att genomföra sina uppdrag.
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Kommittéväsendet har en central roll i beredningsprocessen på
nationell nivå. De flesta reformer och lagförslag som regering och
riksdag fattar beslut om har föregåtts av en statlig offentlig utredning. Kommittéer och utredningar är ett verktyg som möjliggör både
ett deltagande av experter och politiska representanter. På detta sätt
kan förslag tas fram som både vilar på aktuell och korrekt kunskap
och en politisk samsyn. Förslagen som utredningar lämnar till regeringen bör därigenom dels vara tekniskt genomarbetade, dels politiskt hållbara. Kommittéerna och utredningarna ger också en möjlighet för allmänheten och intresseorganisationer att föra fram sina
synpunker och intressen.
I någon mån har intresseorganisationernas möjligheter att påverka politiken genom kommittéväsendet försämrats. Det beror för
det första på att regeringen ofta föregår utredningarnas förslag genom
att påbörja utarbetningen av lagförslaget innan utredningen eller
kommittén har överlämnat sitt slutliga betänkande. Direktiven har
blivit mer detaljerade och det är ofta på förhand givet vad utredningarna ska komma fram till. Samtidigt vittnar utredningar om att
de blir kontaktade av olika intresseorganisationer som vill påverka
inriktningen i utredningsarbetet. Utredningarna samråder med
intresseorganisationer och deras synpunkter uppfattas som värdefulla. En svårighet för utredningarna när det kommer till att fånga
in de olika åsikter och intressen som intresseorganisationer och
enskilda framför är dock att den tid som en utredning får till sitt
förfogande inte räcker till. Det kan påverka utredningarnas kvalitet,
men framför allt får det till följd att förutsättningarna för dialog
och samråd med intresseorganisationer och en bredare allmänhet
har försämrats. Med fler enmansutredningar som har kort tid på sig
har kommittéväsendets roll som konsensusbyggare försvagats.
Enligt vår bedömning är det därför viktigt att kommittéer och
utredningar i sina direktiv uppmanas att ha kontakt med berörda
organisationer och att utredningar får tillräckligt med tid för att
kunna samråda och inhämta synpunkter från intresseorganisationer
och allmänheten. Ett sätt att stimulera inhämtandet av synpunkter
är genom att använda sociala medier och mikrobloggar. Regeringskansliet bör stödja utredningarna att utveckla sina hemsidor och,
för att underlätta diarieföring av de kommentarer och synpunkter
som kommer, överväga att ta fram särskilda digitala verktyg som kan
underlätta samråd och inhämtande av synpunkter från allmänheten.
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Påverkan genom icke-institutionella kanaler

Påverkansarbete som sker vid sidan av de formella inflytandekanalerna definieras i regel som lobbying. Lobbying är ett svårfångat
begrepp och i forskningslitteraturen återfinns olika definitioner. Det
finns åtminstone två olika förklaringar till ordets ursprung. Den ena
menar att ordet härstammar från de som ville påverka den amerikanska president Ulysses S. Grant i slutet av 1860-talet. Dessa samlades i hotellobbyn nära presidentens bostad för att försöka få kontakt. Enligt en annan förklaring härstammar begreppet från brittiska
parlamentet Westminister. De som ville komma i kontakt med ledamöterna och statsråden samlades där i lobbyn.41 Båda förklaringarna
indikerar en påverkansform som sker informellt och utanför det
parlamentariska ramverket.
Inom forskningen förs en diskussion om vad som bör omfattas
av lobbying. Det finns för det första en föreställning om att lobbying
enbart omfattar ett professionellt påverkansarbete, dvs. som bedrivs
av företag, konsulter eller PR-byråer. Påverkansarbete som bedrivs
av civilsamhällsorganisationer och som tar sin utgångspunk i ett medborgerligt intresse omfattas enligt denna definition inte av begreppet lobbying. Vidare finns det de som vill göra en distinktion mellan
å ena sidan ”inre” och icke-officiell påverkan, vilket omfattar direkta
kontakter mellan intresseorganisationer och makthavare, å andra
sidan ”yttre” och offentlig påverkan. Den yttre och offentliga påverkan inbegriper opinionsbildande aktiviteter och påverkansförsök som sker genom medier och andra offentliga kanaler.42 I det
senare avseendet är lobbying en aktivitet som är nära besläktad med
begreppen public affairs och public relations. Public relations, som i
regel förkortas som PR, handlar om en verksamhet för att skapa
gynnsamma relationer mellan en aktör och dennes omgivning. Det
handlar till stor del om att påverka hur medier speglar en fråga eller
en viss aktör.43
Utredningens uppdrag är att undersöka olika samhällsaktörers
förutsättningar att föra dialog med beslutsfattare och därför ligger
fokus här huvudsakligen på de påverkansförsök som sker genom
direkta kontakter. Forskning visar däremot att ett arbete för att
41
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påverka den politiska dagordningen i regel inbegriper både opinionsbildning och direkta kontakter med beslutsfattare. Det går därför
inte att göra en analys av lobbying utan att även diskutera yttre påverkan.
10.5.1

Intresseorganisationernas och allmänhetens
uppfattning av lobbying

Lobbying är i sig ett begrepp som i den allmänna debatten har en
negativ klang. Lobbying uppfattas som en maktutövning som sker i
det fördolda och som handlar om manipulation. Begreppet förknippas med ekonomiskt resursstarka organisationer och ett köpt
politiskt inflytande.44 I en undersökning från 2008 svarade enbart
åtta procent av de tillfrågade att de hade ett mycket eller ganska stort
förtroende för lobbyister medan 56 procent uppgav att de hade ett
mycket litet eller ganska litet förtroende.45 Även de representanter
för intresseorganisationer som intervjuats av Lundberg anser att begreppet ger negativa associationer. Organisationerna väljer att tala om
politisk påverkan, även om denna verksamhet inte i grunden skiljer
sig åt från den allmänna definitionen av lobbying. Enligt Lundberg
uppfattar de flesta respondenterna lobbying som en verksamhet
som både omfattar direkta kontakter med politiker och tjänstemän
och opinionsbildning. Mediakontakter och opinionsbildning anses
vara viktigare för att påverka än direkta kontakter med beslutsfattare.46
Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, genomförde 2010 en studie om lobbying i vilken han intervjuade både beslutsfattare och företrädare för intresseorganisationer. Även i Strömbäcks studie är det få intresseorganisationer
som skiljer på inre påverkan, som sker genom direkta kontakter, och
yttre påverkan som sker genom opinionsbildning. I stort sett samtliga anser att det påverkansarbete som riktar sig till medier och som
avser opinionsbildning har störst betydelse när det kommer till att
påverka politiken.47
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Företrädarna för intresseorganisationerna beskriver i båda dessa
studier att direkta kontakter med beslutsfattare i sig är något positivt.
Det handlar om ”ett fritt utbyte av tankar i ett fritt och öppet samhälle” och en ”dialog” med makthavare. Syftet är att förse makthavare med information, idéer och att ”säkra att beslutsfattarna inte
har fel eller otillräckliga kunskaper.”48 Några organisationer beskriver lobbying som en informell remissprocess, i vilken de kan delge
sin syn på ett beslut och vilka konsekvenser det kan få. Beslutsfattaren får därmed en mer allsidigt förståelse för viktiga konfliktytor. Flera intresseorganisationer menar också att beslutsfattarna
uppskattar kontakterna med intresseorganisationerna och att de
själva bjuder in till möten och samtal. Det ligger ofta i politikernas
intresse att kontakta intresseorganisationer för att hämta in kunskaper, men också för att skicka signaler till organisationerna eller
förankra ett beslut.49
10.5.2

Omfattningen av lobbying

Det är svårt att ge en rättvisande bild av omfattningen av lobbying
och direkta kontakter mellan beslutsfattare och intresseorganisationer. Lundberg presenterar i sin rapport resultaten av en enkätstudie som omfattar 880 slumpmässigt valda intresseorganisationer.
Intresseorganisationerna fick svara på frågan: ”Hur ofta brukar er
organisation använda följande sätt att påverka den svenska politiken?”
Svaren, som redovisas i figur 10.1 här nedan, omfattar både direkta
kontakter med politiker och tjänstemän på lokal och nationell nivå
till det statliga kommitté- och remissväsendet och institutioner inom
EU m.m. Resultatet visar att direkta kontakter med politiker och
tjänstemän samt medier är de mest använda arenorna. Omkring
45 procent av de organisationer som har svarat på enkäten använder
direkta kontakter med politiker och tjänstemän på nationell nivå för
att påverka svensk politik medan drygt 50 procent försöker påverka
genom traditionell respektive social media. De flesta intresseorganisationer, omkring 63 procent av de som svarat på enkäten, riktar
sina påverkansförsök mot politiker och tjänstemän på lokal nivå.
48
49
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Källa: Lundberg, 2015.

En likande bild framkommer i en enkätstudie som redovisas i Johan
von Essen och Susanne Wallman Lundåsens underlagsrapport till utredningen. Enligt denna är det drygt 42 procent av organisationerna
som har kontaktat kommunpolitiker under det senaste året i syfte
att påverka dem i en fråga som rör organisationen.50 Enbart två procent har kontaktat politiker eller tjänstemän på nationell nivå. Det
kan förstås både i ljuset av den decentraliserade svenska förvaltningen
och av att många intresseorganisationer är förankrade på lokal nivå.
Att det är vanligt att intresseorganisationer kontaktar beslutsfattare framkommer också i undersökningar som ställer frågor direkt
till politiker om de blivit kontaktade. En enkätundersökning av statsvetaren Tommy Möller, baserad på riksdagsledamöters erfarenheter
av lobbying, visade att 75 procent av ledamöterna kontaktades varje
vecka av olika lobbyister, 17 procent kontaktades flera gånger varje

50
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månad och åtta procent en gång i månaden.51 I tabellen nedan redovisas vilka aktörer som tar kontakt.

Källa: Möller, 2009.

Undersökningen visade också att en stor del av kontakterna äger
rum inom ramen för ledamöternas arbete i utskotten eller via partiets
riksdagsgrupp. Kontakterna mellan intresseorganisationer och ledamöter tycks också ske på ett ganska varierat sätt. En stor del av
riksdagsledamöterna, 69 procent, har kontakt med intresseorganisationer genom personliga inbjudningar, 35 procent genom telefonsamtal och elva procent genom spontana kontakter. PR-konsulter,
vilka kan definieras som professionella lobbyister, är den aktör som
kontaktar riksdagsledamöter mest sällan.
10.5.3

Lobbyingen har ökat över tid

Det är svårt att göra sig en bild av lobbyingens utveckling över tid.
Flera studier visar dock att intresseorganisationernas direkta kontakter med politiker och tjänstemän har ökat under de senaste två
decennierna. Enligt enkätstudier som genomförts av statsvetarna
Per-Ola Öberg och Torsten Svensson ökade andelen intresseorganisationer som angav att de bedrev någon form av påverkansarbete
från 26 procent år 1999 till 37 procent år 2005. Detta omfattade
direkta kontakter med politiker och tjänstemän, kontakter med
medier och deltagande i offentliga debatter. Av dessa var det 66 procent som använde sig av medier och 57 procent som kontaktade
51

Möller, 2009.

358

SOU 2016:5

Deltagande och inflytande på nationell nivå

politiker. Mer än hälften var verksamma på lokal nivå.52 I både
Lundbergs och Strömbäcks studier ger också intresseorganisationerna
uttryck för en uppfattning att direkta kontakter med beslutsfattare,
och framför allt opinionsbildning, har blivit mer betydelsefulla över
tid.
Inom forskningen lyfts flera förklaringar fram till varför det informella påverkansarbetet har tilltagit under senare år. En bakomliggande faktor är nedmoteringen av det korporativa systemet som
medfört att åsiktsutbytet mellan det offentliga och intresseorganisationer sker under mer informella former. Flera intresseorganisationer anser, enligt Lundberg, att ett nytt politiskt klimat har uppstått under senare år. Påverkansarbetet har öppnats upp och blivit
mer dynamiskt. Detta kan förklaras av globaliseringen och Sveriges
inträde i EU, men framför allt av förändrade partipolitiska
maktstrukturer. De politiska partierna har blivit mer professionaliserade, vilket vi redogör för i kapitel 6, och arbetar därtill i sig mer
aktivt med att etablera kontakter med intresseorganisationer.53 Flera
företrädare för intresseorganisationer menar också att det från stat,
kommun och landsting finns en ökad efterfrågan av intresseorganisationernas deltagande, kunskap och information. Flera uppger
att de ofta blir inbjudna till samtal, samråd eller möten. Tendensen
att det offentliga allt oftare bjuder in organisationer och enskilda
framkommer också i de undersökningar som vi redovisat i kapitel 11
om medborgardialog. Enligt Regeringskansliets sammanställningar
använder de olika departementen dessutom allt oftare samråd och
dialogprocesser i beredningen av regeringsärenden, vilket vi redogjorde för tidigare i detta kapitel.54
Denna utveckling kan förklaras av att det offentliga är i behov
av kunskap, men också en önskan av att förankra beslut med organisationerna i det civila samhället. Enligt Strömbäcks studie är det
också flera intresseorganisationer som menar att politiken har blivit
mer komplex under senare år, bl.a. som ett resultat av EU-inträdet.
Regeringskansliet, liksom kommuner och landsting, har i regel en
begränsad bemanning och saknar resurser att inhämta den kunskap
som krävs. Dessutom har de utredningar som tillsätts i dag kortare
52
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tid på sig att genomföra sina uppdrag. Detta har lett till att Regeringskansliet har ett större behov av kunskapsunderlag från externa
aktörer.55 Kontaktvägarna till politiker och tjänstemän har också
förenklats och kännetecknas inte längre av formalism. Nya och
mindre hierarkiska organisationsideal har gjort inträde och jämställdheten bland tjänstmännen har ökat. Dessutom används ny kommunikationsteknologi, såsom sociala medier, oftare. Dessa faktorer kan
förklara att kommunikationen underlättats och blivit mer ”ömsesidig”.56
10.5.4

Påverkansarbetet har professionaliserats

Flera forskare pekar på en professionalisering av intresseorganisationerna, i likhet med den som har ägt rum inom de politiska partierna, vilken beskrivs närmare i kapitel 6. Dessa anställer mer personal
och använder sig allt oftare av konsulter.57 Professionaliseringen
kan ses som ett resultat av att de stora folkrörelseorganisationerna
förlorat medlemmar, men framför allt beror professionaliseringen
på att påverkansarbetet har blivit mer krävande i sig. Det finns ett
ökat behov av expertkunskap för att ta fram rapporter och underlag
liksom för att genomföra opinionsbildningskampanjer. Christina
Garsten beskriver i sin rapport till utredningen framväxten av en ny
kategori av påverkansaktörer, de. s.k. policyprofessionella.58 Kategorin omfattas av politiskt sakkunniga, pressekreterare, kommunikatörer och PR-konsulter m.m. Detta är individer som agerar i
gränsdragningen mellan de politiska institutionerna – dvs. förtroendevalda och politiska sakkunniga i Regeringskansliet, kommunen,
landstingen och de politiska partierna – och intresseorganisationer,
PR-byråer, universitet och forskningsinstitutioner. De policyprofessionella är en grupp individer med särskild kunskap om det
politiska spelet och som agerar som ”idémäklare”, ”klurare” och
”fixare” i samspelet mellan olika politiska aktörer.59 Det ökade kunskapsbehovet leder, enligt Garsten, inte till ett behov av personer
55
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med sakkunskap i särskilda frågor utan av sådana som har en förmåga att snabbt ta reda på sakläget i en viss fråga samt kunskap om
det politiska spelet.
Kulturvetaren Tobias Harding menar att professionaliseringen och
utvecklingen av ett mer nätverksbaserat civilsamhället har öppnat
upp för nya former av medlemslösa organisationer. En sådan organisationsform är tankesmedjorna. Antalet har vuxit kraftigt under
senare år och i dag finns det runt 70 tankesmedjor i Sverige. Tankesmedjorna drivs ofta med ett antal olika etablerade organisationer
som huvudmän, men är i regel obundna i förhållande till sin uppdragsgivare eller den ideologiska inriktning som de företräder. De
är, som Harding uttrycker det, ”en nätverksnod som specialiserat
sig på att producera, samla in, paketera och sprida tankar”.60
En faktor som driver på utvecklingen mot fler företagsliknande
intresseorganisationer är medialiseringen av politiken. Medialiseringen
innebär att politiken har anpassat sig till medielogiken, vilket bl.a.
påverkar hur och när politiska förslag förmedlas.61 I både Lundbergs
och Garstens studie lyfts den ökade betydelsen av opinionsbildning
fram.62 Slaget om opinionen sker i regel i massmedia och därför har
det också blivit viktigare med politisk kommunikation. Detta har
gett utrymme för PR-branschen att växa. Enligt en avhandling av
företagsekonomen Anna Tyllström har branschen med företag som
säljer tjänster för politisk kommunikation och rådgivning vuxit med
cirka 13 procent årligen sedan 1992. År 2010 var cirka 1 500 konsulter sysselsatta i cirka 70 PR-företag.63 Enligt PR-byråernas branschorganisations (PRECIS) grova skattning lägger PR-branschen årligen
cirka 150 miljoner kronor på direktpåverkan av regeringens och
riksdagens politiker och cirka ytterligare 170 miljoner kronor läggs
på mer allmän opinionsbildning.64 Förutom avkorporativiseringen
och medialiseringen förklaras branschens tillväxt, enligt Tyllström,
av att en marknad skapats för opinionsbildning. Intresseorganisationer, politiska partier och företag har lagt sitt kommunikationsarbete på entreprenad samtidigt som företag uppstått som erbjudit
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dessa tjänster.65 Trots en tydligt märkbar tendens mot en professionalisering av påverkansarbetet väljer de flesta organisationer alltjämt att förträda sig själva i kontakterna med beslutsfattare.66 Enligt
Lundbergs undersökning av intresseorganisationer från 2014 uppger endast 13 procent av organisationerna att de använder konsulter
för att påverka politiken.67 Studier visar dock att intresseorganisationerna anlitar PR-konsulter i allt större utsträckning.68
10.5.5

Vilket avtryck har intresseorganisationernas
påverkansarbete på beslutsfattandet?

Det är svårt att ge en sammantagen bild av intresseorganisationers
inflytande på det politiska beslutsfattandet. Det finns tyvärr få studier
där organisationerna själva fått bedöma sitt inflytande. I Strömbäcks
studie av påverkansaktörer och politiska beslutsfattare uppger de
flesta respondenterna att de i deras direkta kontakter med politiker
inte kan påverka beslutsfattandet på något avgörande sätt.69 Politiker liksom opolitiska tjänstemän har, enligt de ”lobbyister” som han
intervjuat, en god förmåga att värdera de argument och intressen
som förs fram. De politiska beslutsfattarna har enligt intresseorganisationerna oftast en hög integritet och lyssnar inte enbart på de
aktörer som tar kontakt. Många menar också att politikerna har en
skeptisk inställning till de många olika organiserade intressena som
kontaktar dem. De söker kompletterande information på egen hand.
Dessutom fattar de beslut tillsammans med andra i ett kollektiv
och påverkan av enskilda beslutsfattare får därför sällan någon betydande effekt. Direkta kontakter med beslutsfattare, menar Strömbäck,
syftar sällan till att övertala dessa om att fatta eller ändra vissa
beslut utan snarare om att påvisa ett särskilt problem.
Garsten m.fl. framhåller dock i sin studie om policyprofessionella
att dessa aktörer har en betydande makt över den politiska dagordningen. De utför uppgifter som påverkar politiska visioner och beslut och de är dessutom medvetna om sin kapacitet att påverka.70
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Forskning visar dock, vilket Garsten och hennes medförfattare skriver
i sin bok om de policyprofessionella, att lobbying oftast inte handlar
att förmå politiker att fatta vissa beslut utan snarare om att understödja de politiker som delar intresseorganisationens värderingar
och politiska ställningstaganden. Det är oftast en fråga om att motsätta sig förändringar och behålla status quo.71 En liknande bild
framkommer i Lundbergs studie.72
I enkätundersökningar av politikers uppskattning av olika aktörers
inflytande i rikspolitiken bekräftas det att intresseorganisationernas
inflytande uppfattas som begränsat. I en undersökning av Göteborgs
universitet har riksdagsledamöter fått gradera olika aktörers inflytande på en skala från 0 till 10. I den enkät som genomfördes under
2014 och 2015 ingick frågor, på uppdrag av oss, om vilken makt
intresseorganisationer och professionella lobbyister har.

: Karlsson, 2015. Göteborgs universitet. Riksdagsledamöterna svarade på frågan ”Hur stort inflytande
anser Du att var och en av följande aktörer har på den politik som förs på nationell nivå i Sverige?” på en skala
från 0 (inget inflytande alls) till 10 (mycket stort inflytande).
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Vad som framkommer av undersökningen, som redovisas i tabell 10.4
här ovan, är att de flesta riksdagsledamöter inte uppfattar att
intresseorganisationer eller professionella lobbyister har en betydande makt över den politik som förs på nationell nivå. Dessa har
betydligt mindre makt än t.ex. statliga myndigheter och näringslivet.
Frågor om intresseorganisationers och professionella lobbyisters
inflytande har inte ställts tidigare och därför går det inte att göra
jämförelser över tid. I undersökningarna från 1985, 1994 och 2002
har däremot specifika frågor ställts rörande det inflytande som LO,
SAF och Svenskt Näringsliv åtnjuter. Dessa aktörers inflytande
bedömdes vara större än vad intresseorganisationerna ansågs ha i
undersökningen 2015. Jämförelser mellan kategorin ”intresseorganisationer” och dessa specifika organisationer ska dock göras med
försiktighet, men resultaten visar åtminstone inte att riksdagsledamöterna upplever att intresseorganisationerna har fått mer makt
över politiken.
Mot bakgrund av den makt som medierna anses ha över den
nationella politiken framstår det som naturligt att intresseorganisationerna riktar sin uppmärksamhet mot journalister och påverkar
genom opinionsbildning snarare än genom direkta kontakter med
riksdagsledamöter. Medierna har haft en lika stark ställning i samtliga undersökningar sedan 1985 och det går därmed inte att tala om
en stärkt mediamakt i politiken. Det som för övrigt är anmärkningsvärt för undersökningen 2015 är att riksdagen stärkt sin ställning gentemot regeringen, vilket troligen kan förklaras av det parlamentariska läget.
10.5.6

Intresseorganisationernas påverkan på beslutsfattandet
på lokal nivå

Samtliga studier som omnämns ovan visar att de flesta kontakter
mellan politiker och intresseorganisationer sker på lokal nivå. Som
nämnts tidigare kan det förklaras av den decentraliserade svenska
förvaltningen och av att de flesta intresseorganisationer är verksamma på lokal nivå. Samtidigt finns det betydande skillnader mellan
den nationella och den lokala nivån när det kommer till den politiska kontexten och organisationskulturen. Det finns en större närhet mellan föreningslivet och beslutsfattarna på den lokala nivån.
Föreningslivet har en tydligare roll på lokal nivå som organisatör av
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fritids- och kulturliv medan intresseorganisationer på nationell nivå
har ett större fokus på policyfrågor. Frågor som på lokal nivå kan
uppfattas som apolitiska och av organisatorisk natur kan på nationell
nivå behandlas som ideologiska och politiska. Omvänt kan en fråga
som t.ex. idrott uppfattas som mera apolitisk på nationell nivå medan
frågor om bygget av idrottsanläggningar och fördelning av bidrag
lokalt kan vara föremål för stora politiska konflikter.73 Vidare är flera
ärenden som på nationell nivå behandlas av myndigheter, såsom
bidragsgivning, beslut som de förtroendevalda på lokal nivå ofta har
mera direkt inflytande över. Detta gör att relationerna mellan
organisationerna och de politiska beslutsfattarna tar sig annorlunda
uttryck på lokal respektive nationell nivå. Detta har en stor betydelse för organisationernas möjligheter att påverka politiska beslut.
Samtidigt råder det stora skillnader mellan olika kommuner beroende på storlek och politisk kultur.
De förändringar som skett inom det civila samhället under senare
år påverkar föreningslivet på nationell och lokal nivå på olika sätt. I
den traditionella svenska folkrörelsemodellen har de lokala föreningarna i regel varit inbäddade i ett nationellt sammanhang.74 De lokala
organisationerna har varit företrädda av nationella paraplyorganisationer. I och med att de traditionella folkrörelserna har förlorat
medlemmar, och försvagat sin lokala förankring, och samtidigt professionaliserats har denna hierarkiska ordning luckrats upp.75 Utvecklingen av nya organisationsformer har varit mer påtaglig lokalt
samtidigt som nya lokala föreningar sällan organiserar sig nationellt.
Därför har föreningslivet blivit mer pluraliserat på den lokala nivån
än på den nationella. Även om flera lokala organisationer är medlemmar i en riksorganisation menar bl.a. sociologen Lisa Kings att
utbytet mellan det nationella och lokala sällan sker i form av ett
utbyte av idéer och samarbete.76 Detta kan medföra att det lokala
perspektivet inte kommer till uttryck på nationell nivå samtidigt
som lokala föreningar inte kan räkna med ett stöd uppifrån. Det
lokala föreningslivet kan därmed anses stå svagare i sin relation till
politiska beslutsfattare än vad de nationella gör. Medlemmarna i de
nya lokala föreningarna har dessutom sällan en föreningsvana och de
73
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kan därmed hamna i underläge mot den lokala politiska administrationen. Samtidigt fördelas statliga bidrag till civilsamhällets organisationer med krav på nationell och lokal förankring, vilket bidrar
till att en struktur där organisationer har både lokal och nationell
nivå upprätthålls.77 Flera forskare pekar också på att civilsamhällsaktörer i allt större utsträckning används som välfärds- och service
leverantörer och att detta kan påverka deras självständighet till det
offentliga.78 Det är i synnerhet på den lokala nivån som föreningar
är verksamma som serviceleverantörer, t.ex. inom vård, omsorg och
hälsa, skola, kultur, fritid och barnomsorg.
Intresseorganisationernas inflytande i den lokala politiken
Forskningslitteraturen begränsar oss till att enbart göra generella bedömningar av intresseorganisationernas möjligheter till påverkan i
den lokala demokratin. Det finns forskning som visar att i kommuner med ett stort antal föreningar är avståndet mellan politikers
och medborgares åsikter mindre.79 Detta skulle kunna tolkas som att
kontakterna mellan föreningslivet och de förtroendevalda är tätare i
dessa kommuner. Föreningsengagemanget och partipolitiken är ofta
nära sammanknutna på lokal nivå. SCB:s enkät av förtroendevalda i
kommunfullmäktige visar att det är mycket vanligt att förtroendevalda är medlemmar och aktiva i en förening av något slag.80 Ett
engagemang inom föreningslivet är dessutom ofta en ingång till ett
partipolitiskt engagemang. De nära kontakterna mellan beslutsfattare
och föreningslivet kan också innebära vissa risker i den bemärkelsen att vissa organisationer får en priviligierad ställning. Det finns
dock betydande olikheter när det kommer till de politiska resurser
som de föreningsaktiva besitter, vilket kan ha betydelse för vilka
organisationer som kan utöva ett inflytande på lokal nivå.
I en enkät som har genomförts av Wallman Lundåsen 2014
ställdes frågor till intresseorganisationer på lokal nivå om huruvida
de upplever att de lyckats påverka kommunpolitiker. Det framkommer att det är runt en fjärdedel som upplever att deras kontakter
77
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med kommunpolitiker gett resultat medan ungefär lika många
menar att de inte resulterat i något. Nära hälften menade dock att
kontakterna till en viss del varit framgångsrika. Undersökningen
visade också att organisationer med ett aktivt samarbete med kommunen upplevde sig vara mer framgångsrika, liksom de som samarbetade med andra föreningar. Ju oftare organisationerna kontaktat
kommunpolitiker desto mer framgångsrika ansåg de sig vara i sitt
påverkansarbete.81
Kommunpolitikerna själva anser dock att föreningslivet har begränsad makt över den lokala politiken. I en enkät av forskaren David
Karlsson från 2006 ställdes frågor till fullmäktigeledamöterna i
Västra Götalandsregionen om vilka aktörer som har mest inflytande i politiken. Av samtliga aktörer som ledamöterna fick ta ställning
till graderades frivilliga föreningar, lokala enfrågegrupper och kyrkan
som de tre aktörer som hade minst inflytande.82 Det är möjligt att
de förtroendevaldas uppfattning inte behöver stå i motsättning till
att flera föreningar uppger att de kan påverka. Föreningar försöker
i regel påverka enskilda sakfrågor medan politikerna i denna enkät
svarat på föreningarnas möjligheter till inflytande över kommunens
politiska verksamhet i helhet. I de rikstäckande enkäter som
Göteborgs universitet genomfört med kommunfullmäktigeledamöter har tyvärr inga frågor ställts om föreningslivet. Vad som
framgår i dessa undersökningar är däremot att aktörer som på
nationell nivå anses ha stort inflytande, däribland näringslivet och
journalister, anses ha ringa inflytande på lokal nivå. Att journalister
spelar en mindre roll på lokal nivå kan förklaras av att massmedia
överlag inte har samma fokus på kommunpolitiken som på riksdag
och regering samt att den lokala median har en svagare ställning.83
Sammantaget verkar direkta kontakter med beslutsfattare vara mer
betydelsefulla på lokal nivå medan opinionsbildning är ett mer
effektivt påverkansverktyg på nationell nivå.
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Lobbyingens påverkan på demokratin

Utifrån de underlag som utredningen har tagit del av bör tre aspekter beröras i den allmänna bedömningen om lobbyismens påverkan
på den svenska demokratin. Dessa rör lobbyingens påverkan på den
politiska jämlikheten och insynen i det politiska beslutsfattandet
samt risken för intressekonflikter vid övergångar mellan politiken
och näringslivet.
Lobbyingen kan påverka den politiska jämlikheten
När det kommer till det påverkansarbete som sker genom ickeinstitutionella kanaler är det mycket som tyder på att vissa organisationer har bättre förutsättningar att påverka än andra. En respondent i Lundbergs rapport uttrycker att det i vissa avseenden är en
kamp mellan ”David och Goliat” där konkurrerande organisationer,
med starkare ekonomiska resurser än de själva, har ett tydligt försprång både när det gäller att ta fram underlag och att bygga upp en
kompetens kring olika politiska frågor.84 Med ekonomiska resurser
kan en organisation finansiera påverkanskampanjer och ta fram kunskapsunderlag i form av rapporter eller undersökningar. Resurser
innebär också att det är möjligt att anställa personal, ha en större
organisation, köpa bättre tjänster, annonsera och skapa plattformar
för opinionsbildning. Det ger möjligheter till att fysiskt befinna sig
i närheten av där politiska beslut fattas, t.ex. genom att ha ett huvudkontor i Stockholms innerstad, delta på eller arrangera egna konferenser.
Samtidigt är det inte givet att ekonomiska resurser verkligen har
en avgörande betydelse när det kommer till inflytande. Flera intresseorganisationer som Strömbäck och Lundberg har intervjuat i sina
studier menar att starka och legitima argument har större betydelse
än ekonomiska resurser. Miljörörelsen nämns som ett exempel på en
rörelse som utan starka resurser, men med stöd i forskningen, har
lyckats få upp miljöfrågan på den politiska dagordningen.85 En
annan viktig faktor är att ha en identitet som en folkrörelseorganisation med en demokratisk uppbyggnad och bred förankring i
84
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befolkningen. Ett stort medlemsantal spelar en viktig roll eftersom
det ger en bild av att organisationen representerar ett allmänintresse
snarare än ett särintresse. De företag som är viktiga för svensk
ekonomi kan också anses som samhällsviktiga och kan därmed få ett
betydande inflytande.86
Även om resurser inte med självklarhet innebär konkreta möjligheter till att påverka visar det ökade antalet tankesmedjor, PRbranschens tillväxt och det ökade antalet individer som arbetar med
påverkansarbete inom intresseorganisationerna att påverkansarbetet
har blivit mer kostsamt. Professionaliseringen av intresseorganisationerna innebär dessutom att de anställda fått större inflytande över
organisationens utveckling än medlemmarna. Medlemskapet har,
enligt företagsekonomen Johan Hvenmark, förvandlats till en kundrelation och medlemmarnas inflytande har reducerats till ett ställningstagande till ett givet program.87 Garsten menar i sin rapport
att i och med att de policyprofessionella har ett kunskaps- och
informationsövertag inom intresseorganisationerna blir nya medlemmar ofta avskräckta från att engagera sig. Detta leder till en ond
spiral på så sätt att organisationerna blir mer beroende av anställda
och därmed blir de ännu mindre medlemsdrivna.88 Sammantaget
medför detta att interndemokratin i intresseorganisationerna försvagas, vilket i sig ger upphov till frågor om hur väl dessa kan kanalisera intressen och representera allmänintresset.
Lobbyingen kan påverka insynen i beslutsfattandet
De underlagsrapporter som har tagits fram för utredningen pekar
på att intresseorganisationerna har nära kontakter med beslutsfattare.
Garsten m.fl. beskriver hur de s.k. policyprofessionella agerar i gränslandet mellan de politiska institutionerna och intresseorganisationer och PR-byråer. Enligt deras forskning är detta en grupp
individer som har betydande makt, men med ett otydligt mandat.
De policyprofessionella är för övrigt en grupp som i mindre utsträckning än de politiskt förtroendevalda är socialt, geografiskt och
utbildningsmässigt representativa för väljarkåren. Politik- och idé86
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utveckling har dessutom i större utsträckning än tidigare förlagts
till Stockholm.89
När individer som företräder olika organisationer eller institutioner verkar tillsammans inom samma policyområde kan sociala
nätverk bildas. Inom forskningen benämns sådana informella politiska
nätverk som policynätverk, sakfrågenätverk eller policygemenskaper.
Nätverken blir bestående eftersom individerna är i behov av information och därmed har ett ömsesidigt utbyte av varandra.90 Informella kontakter kan vara en tillgång i politiken eftersom de medför
att beslutsfattare enklare och mer effektivt kan kommunicera med
berörda aktörer och tillgodose sitt informationsbehov. Men det
finns också risker med informella nätverk inom politiken. I politiska
sammanhang kan policynätverk utvecklas till politiska eliter som
blir svårare för utomstående att få tillträde till. Individer inom nätverken kan dessutom få en svagare lojalitet till den institution eller
organisation som den företräder. I nätverken kan också ett grupptänkande uppstå, där individerna antar likartade problembilder och
lösningsförslag. Den information som sprids inom nätverken blir
mindre mångfacetterad och det finns större risk för manipulation.
Därutöver minskar allmänhetens möjligheter till insyn och det blir
svårare att granska maktutövandet.91 När det finns bristande transparens kan misstankar väckas om informella överenskommelser
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer, vilket kan påverka
legitimiteten för besluten.
Sammantaget är det dock osäkert om utvecklingen mot fler
policyprofessionella har lett till att väljarnas möjligheter till insyn
och att utkräva ansvar av de förtroendevalda har försvagats. Politiska
beslut i regeringen eller kommun- eller landstingsstyrelserna,
liksom i riksdag eller fullmäktige, fattas alltjämt kollektivt. Därmed
räcker det inte, som flera av respondenterna i Strömbäcks studie
påpekar, att manipulera eller övertyga enskilda beslutsfattare.92
Bristen på transparens är däremot påtaglig när det gäller påverkansförsök som riktar sig till medier. Ökningen av antalet tankesmedjor
och PR-byråer som verkar för att påverka opinionen utan att tydligt redovisa sina uppdragsgivare eller ideologiska ståndpunkt är i
89
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detta sammanhang problematiskt. Därutöver omges tankesmedjor
och andra professionella påverkansaktörer inte, på samma sätt som
de politiska partierna, av någon reglering när det kommer till finansiering och frivilliga donationer.93 Det kan vara svårt att veta vem
som ligger bakom mediekampanjer. I Garstens m.fl. studie om de
policyprofessionella beskrivs påverkansarbetet som en ”kamp med
och mot medierna” där de policyprofessionella ständigt dompterar
medierna. Det handlar om att få journalisterna att vinkla en fråga
som de policyprofessionella önskar och att ”belöna och bestraffa
journaliser så att de för fram det man från politiskt håll önskar”.94
Ett problem i detta sammanhang är utarmningen av dagspressen
under senare år, vilket vi redogör för i kapitel 4.
Risken för intressekonflikter vid övergångar mellan politiken
och näringslivet
Professionaliseringen av intresseorganisationerna liksom det tilltagande antalet tankesmedjor och PR-byråer som arbetar med politisk
påverkan och opinionsbildning har öppnat upp en ny arbetsmarknad för de s.k. policyprofessionella. Enligt Garsten m.fl. finns det
en efterfrågan inom flera PR-byråer, konsultfirmor, tankesmedjor
och intresseorganisationer efter personer med politisk erfarenhet
och dessa blir därför viktiga arbetsgivare för individer som lämnar
politiken. PR-byråerna beskrivs som s.k. ”växlingskontor” för det
politiska kapitalet. Det finns också mycket som tyder på att övergångarna från politiken till näringsliv, intresseorganisationer och
PR-byråer har tilltagit under senare år.95
Det är dock svårt att uppskatta omfattning av övergångar från
politiken in till denna bransch. Enligt en granskning som Aftonbladet
genomförde i mars 2013 arbetade 37 procent av de 266 politiker och
politiskt tillsatta tjänstemän som under de senaste sex åren slutat
sina jobb på Regeringskansliet och i Riksdagen som lobbyister, dvs.
i PR-byråer, tankesmedjor eller intresseorganisationer som på något
93
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sätt arbetar med påverkan.96 Enligt ESO rapporten Svängdörr i staten
– en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida, finns
det också mycket som tyder på att övergångarna från politiken till
näringslivet och PR-branschen är omfattande.97 Övergången av statssekreterare från politiken till näringsliv har enligt rapporten ökat
och sedan 2006 är det runt 20 procent av statssekreterarna som
börjat arbeta som antingen rådgivare, konsult eller journalist efter
statssekreterarskapet. Enligt rapporten är dock inte rörligheten
mellan näringsliv och politik ett omfattande problem, men för ett
avgränsat antal befattningar och positioner kan det finnas risker för
intressekonflikter. Rapporten föreslår därför att en möjlighet att
utlösa karantän för vissa statsråd, statssekreterare, generaldirektörer
och motsvarande bör införas.

10.6

Överväganden och förslag om möjligheterna att
påverka genom icke-institutionella kanaler

Sammanfattande analys: De informella kontakterna mellan
intresseorganisationer och beslutsfattare har ökat samtidigt som
påverkansarbetet har professionaliserats. Denna utveckling ställer
särskilda krav på beslutsfattare att värna den politiska jämlikheten samt att vidta åtgärder för att allmänhetens möjligheter
till insyn och ansvarsutkrävande inte försvagas.
Tendenserna under senare år pekar på att de informella kontakterna
mellan intresseorganisationer och beslutsfattare ökar. Denna utveckling är främst ett resultat av att relationerna mellan beslutsfattandet
och intresseorganisationer har ändrat karaktär genom bl.a. avkorporativiseringen, men det kan också förklaras av att politiken i
sig blivit mer komplex och att kunskaps- och informationsbehovet
har ökat. Därutöver har politiken anpassats till nyhetsmedierna vilket
har resulterat i att den politiska kommunikationen har fått en allt
större betydelse. Vidare har antalet personer som har politisk idéutveckling och påverkan som heltidssyssla, de s.k. policyprofessionella, ökat. Antalet professionella påverkansaktörer, såsom PR96
97
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konsulter och tankesmedjor, är i dag betydligt fler än vad de var i
början av 2000-talet. Denna utveckling måste betraktas som en av de
största förändringarna av den svenska demokratin som skett under
de senaste 15 åren.
Utredningen anser att det finns skäl att vara vaksam på en utveckling mot att politik- och idéutvecklingen i större utsträckning sker
på arenor där enskilda individer inte har möjligheter att fritt delta
eller bli representerade. En sådan utveckling skulle kunna innebära
att den enskilde får sämre möjligheter till delaktighet, inflytande
och insyn i politiken. Det kan också innebära att förutsättningarna
för väljarna att utkräva ansvar av de folkvalda försämras. Dessutom
är påverkansarbetet en fråga om resurser, vilket inverkar på den
politiska jämlikheten. Forskning visar att flera traditionella intresseorganisationer har en svagare förankring i lokalsamhället samtidigt
som nya lokala organisationer ofta saknar närvaro på den nationella
nivån. Denna utveckling ställer frågor om hur väl de dominerande
intresseorganisationerna kan representera de intressen och perspektiv som uttrycks lokalt. Det gäller i synnerhet de perspektiv som
underrepresenterade grupper har, t.ex. utrikes födda och personer
boende i glesbygden.
Lobbying bör inte regleras, men enskilda ska enklare kunna föra fram
sina åsikter till riksdagen
Lobbying i form av kontakter mellan beslutsfattare och intresseorganisationer är enligt vår mening inte i dag en direkt utmaning mot
demokratin. Att beslutsfattare för en dialog med olika samhällsaktörer ska ses som värdefullt. Det finns i dag inga belägg för att
sådana kontakter på ett avgörande sätt påverkar väljarnas möjligheter till ansvarsutkrävande. Politisk påverkan sker dessutom främst
genom opinionsbildning och kontakter med nyhetsmedier. Vi förespråkar därför inte att någon form av reglering införs som förändrar
förutsättningarna för intresseorganisationernas kontakter med beslutsfattare, t.ex. en registrering av lobbyister. Reglering av denna
form är för det första svår att utforma på ett ändamålsmässigt sätt,
och det finns inte heller stöd för att det skulle medföra några
positiva effekter för demokratin. Vi anser däremot att det kan finnas
skäl för regeringen att se över frågan om karens vid övergångar
mellan politiken och näringslivet. Frågan omfattas emellertid inte
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av utredningens direktiv och därför lämnar vi inga förslag eller
bedömningar rörande detta.
Utredningen har inte utrett i vilken mån de statliga myndigheterna bedriver ett påverkansarbete mot regering eller riksdagen,
men vi har noterat att antalet informatörer vid myndigheter, liksom
även vid kommuner och landsting, har ökat under senare år. Det är
viktigt att myndigheter under regeringen inte själva bedriver ett
arbete för att påverka allmänhetens uppfattning om olika politiska
frågor och det är av betydelse att nyhetsmedier själva har goda
förutsättningar att granska och skapa sig en uppfattning av den
verksamhet som myndigheter bedriver. I likhet med den förra
Demokratiutredningen anser vi att det finns starka skäl för regeringen att vidta åtgärder för att försäkra sig att ett sådant påverkansarbete inte försiggår.
Utredningen anser vidare att åtgärder bör vidtas för att det ska
bli enklare för enskilda och intresseorganisationer att föra fram sina
åsikter och synpunkter till det nationella beslutsfattandet: riksdagen
och riksdagsledamöter. Det är en fråga om att vitalisera demokratin
på nationell nivå och att skapa politisk jämlikhet.
Slaget om opinionen sker genom massmedier
Den ökade förekomsten av påverkansarbete och professionella
lobbyister är i första hand ett problem som rör de fria mediernas
förutsättningar till att granska makthavare och föra en fri och diversifierad opinionsbildning. Det påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller tankesmedjor genomför riktar sig i första
hand mot medierna. Slaget om opinionen och om problemformuleringen i politiken sker genom massmedier. För att medborgarna
ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande är det
därför centralt att det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt
granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög kvalitet
och möjliggöra en offentlig debatt där flera olika röster och perspektiv kommer till uttryck. Det gäller i synnerhet de lokala massmediernas förutsättningar att granska kommun- och landstingspolitiken. En oberoende radio och tv i allmänhetens tjänst fyller här
också en särskilt viktig funktion. Det är därför av stor betydelse att
regeringen vidtar åtgärder för att skapa förutsättningar för en lev-

374

SOU 2016:5

Deltagande och inflytande på nationell nivå

nadskraftig, oberoende och mångfacetterad mediamarknad och för
en stark och självständig public service.
Samtidigt är det viktigt att PR-byråer tar ansvar för att stärka
allmänhetens trovärdighet för sin bransch. Det kan finnas ett värde
i att konsultbyråer, PR-branschen och andra professionella lobbyorganisationer ser över sina egna etiska riktlinjer. Som statlig utredning anser vi dock inte att det ligger i vårt uppdrag att ge särskilda
rekommendationer till privata aktörer.
10.6.1

Bedömning gällande reglering av lobbying

Utredningens bedömning: En reglering som innebär ett register
över lobbyister vid riksdagen är inte önskvärd.
Ett förslag som ofta nämns i den mediala debatten om lobbying är
införandet av någon form av registrering av lobbyister. Förslaget har
delvis inspireras av de register som finns i USA och EU. Ett register
av lobbyister som agerar mot kongressen infördes 1946 i USA och
ett liknande register har genom en överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen upprättats på EU-nivå. Genom en
registrering får lobbyisterna möjligheter att ta sig in i kongressen
eller Europaparlamentet. Tanken med ett register är att kontakter
mellan lobbyister och beslutsfattare ska bli mer synliga. Det kan
också normalisera påverkansbranschen och ge professionella lobbyister, såsom PR-byråer, offentlig legitimitet som aktörer i det
demokratiska systemet.
Införandet av ett obligatorisk eller frivilligt register i Sverige är
dock enligt utredningens uppfattning varken lämpligt ur ett demokratiskt hänseende eller realistiskt ur ett juridiskt perspektiv. Ett
uppenbart problem är svårigheten att avgöra vad som bör definieras
som lobbying. De olika påverkansaktörer som kontaktar beslutsfattare omfattar både enskilda individer och företag, ideella organisationer, medborgerliga sammanslutningar, representanter för
näringslivet, fackförbund, tankesmedjor och professionella PRbyråer. Det skulle vara svårt att införa en reglering av politisk
påverkan som enbart skulle omfatta vissa aktörer, såsom organiserade eller professionella lobbyister. En obligatorisk registrering
är såsom vi ser det inte heller förenligt med våra grundlagar.

375

Deltagande och inflytande på nationell nivå

SOU 2016:5

Enskilda organisationers rätt att föra fram sina åsikter och intressen
till beslutsfattare skulle i så fall bli föremål för det administrativa
beslut som en registrering skulle innebära och sammantaget skulle
det kunna betyda en inskränkning av associationsrätten och yttrandefriheten.
En frivillig registrering, i likhet med det system som finns i EU,
skulle troligen inte heller ge några positiva effekter för demokratin.
För det första skulle det innebära att de aktörer som väljer att registrera sig får fördelar gentemot andra, vilket skulle skapa ökad
politisk ojämlikhet och då potentiellt vara mer skadligt för demokratin än tvärtom. Denna bedömning gjordes även av den förra
Demokratiutredningen som menade att en registrering av lobbyister
skulle fungera som en officiell auktorisation av exklusiva maktutövare (SOU 2000:1). Den demokratiska rättigheten för var och
en att försöka påverka politiker skulle urholkas om ett krav på att
vara registrerad införs. Det skulle också kunna verka hämmande på
människor och organisationer som önskar försöka påverka, men som
inte är registrerade. Politiker kan dessutom tendera till att lyssna mer
till de registrerade lobbyisterna, vilket skulle hämma mångfalden.
Det skulle framför allt vara ett besvär för nya och mindre etablerade organisationer. Därutöver visar erfarenheterna från USA och
EU att det är få organisationer som har valt att registrera sig. De flesta
lobbyister i USA och i EU agerar utan att registrera sig.98 Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen gjort ett liknande ställningstagande och avstyrkt motioner som rör frågan om en reglering av
lobbyister.99
Sammantaget anser vi att förslaget att registrera lobbyister varken
är lämpligt eller önskvärt. Enskilda liksom intresseorganisationer
bör vara fria att föra fram sina åsikter, driva opinion och kontakta
beslutsfattare. Det är ytterst en fråga om vår grundlagsskyddade
yttrande- och föreningsfrihet.
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Folkmotion bör införas i riksdagen

Utredningens förslag: Medborgerlig förslagsrätt, s.k. folkmotion, bör införas i riksdagen. En utredning tillsätts med
uppdrag att genomlysa frågan om folkmotion och ta fram ett
förslag till ändringar i Riksdagsordningen.
I Sverige sker allmänna val vart fjärde år och däremellan har den enskilda medborgaren begränsade möjligheter att påverka det politiska
beslutsfattandet på nationell nivå. För att vitalisera demokratin och
stärka de enskilda medborgarnas inflytande bör medborglig förslagsrätt i riksdagen, s.k. folkmotion, införas. Utredningens översyn av det informella påverkansarbetet visar att det finns skillnader
mellan resursstarka och resurssvaga organisationer när det kommer
till att göra avtryck i opinionsbildningen och att föra fram sina
synpunkter och intressen till beslutsfattare. När påverkansarbetet
blir en fråga om resurser utmanas den politiska jämlikheten. Det är
viktigt att olika intresseorganisationer har samma förutsättningar
att få kontakt med och föra fram sina förslag och åsikter till de
politiska beslutsfattarna. Mot bakgrund av de skäl som vi redogjort
för här ovan anser vi att det inte är lämpligt att införa en reglering
som begränsar eller försvårar påverkansarbetet och åsiktsutbytet
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer, såsom registrering
av lobbyister.
Vi menar att det i stället är mer lämpligt att underlätta för enskilda
att komma till tals. Genom att införa en institutionell möjlighet för
röstberättigade medborgare att föra fram förslag till riksdagen kan
den politiska ojämnlikheten i opinionsbildningen utjämnas. Med
folkmotion i riksdagen får alla individer tillgång till en formell kanal
för att göra sin röst hörd. Detta skulle kunna innebära att det övertag som de resursstarka organisationerna har skulle kunna vägas upp.
Det skulle också skapa transparens i påverkansarbetet. En sådan
reform skulle emellertid innebära en ändring av riksdagsordningen
och eventuellt av regeringsformen och skulle därför behöva utredas
av en kommitté. Här under redogör vi i korthet för argumenten för
och emot införandet av en medborgerlig förslagsrätt, folkmotion,
till riksdagen och hur detta skulle kunna utformas.
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Vad innebär införandet av folkmotion på nationell nivå?
Utredningen anser att en förlagsrätt, s.k. folkmotion, ska införas på
nationell nivå. Det innebär att en enskild individ som har rösträtt
till riksdagen får möjlighet att lämna ett förslag och om detta får
stöd av en viss andel av de röstberättigade till riksdagen bör det tas
upp som en motion i riksdagen. Folkmotioner ska kunna lämnas
och stödjas över internet. Andelen namnunderskrifter som krävs
för att frågan ska tas upp i riksdagen bör sättas på samma nivå som
vad vi föreslår för folkmotionen i kommun och landsting (se kapitel 13), dvs. en procent. Motioner som får erforderligt stöd under
en sexmånadersperiod bör behandlas i vanlig ordning i riksdagen.
Förslaget att utreda ett införande av folkmotion är inspirerat från
det medborgarinitiativ som finns i Finland.
Förslagsrätten på lokal nivå, medborgarförslag, innebär att en
enskild individ har rätt att väcka förslag i fullmäktige. Fullmäktige
kan delegera förslaget till en nämnd, men är skyldig att behandla
förslaget. Vi gör en översyn av den medborgerliga förslagsrätten i
kapitel 13 och föreslår där att medborgarförslaget avvecklas och
ersätts med det som utredningen benämner som folkmotion. Det
innebär att ett ärende i fullmäktige får väckas om en folkmotion får
stöd av minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i
landstinget. Fullmäktige är då skyldig att behandla förslaget. Folkmotionen i kommun- och landstingspolitiken är ett sätt för enskilda
att både göra sin röst hörd och bilda opinion för ett förslag. Eftersom ett visst antal folkbokförda måste stå bakom folkmotionen
kan den stimulera till en demokratisk debatt och föra väljare och
förtroendevalda närmare varandra.
Införandet av folkmotion kan påverka det representativa
styrelseskicket
Riksdagen är den enda nivå där medborgarna saknar möjlighet till
direktdeltagande. Denna begräsning ska ses mot bakgrund av det
representativa styrelseskicket i Sverige. Grundlagsutredningen betonade i sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125)
att den representativa demokratin är och bör förbli fundamentet i
det svenska folkstyret. Argumenteten för detta är först och främst
att det representativa styrelseskicket ger förutsättningar för ett be-
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slutsfattande som är långsiktigt och ansvarstagande. Nödvändigheten
av detta gäller i synnerhet politiska beslut om rikets gemensamma
angelägenheter. Möjligheterna för medborgarna att på nationell nivå
medverka i politiska beslutsprocesser mellan valen bör därför, enligt
utredningen, vara begränsade.
Vi anser att det ställningstagande som gjordes av Grundlagsutredningen fortfarande är giltigt. Införande av deltagardemokratiska
inslag på nationell nivå bör göras med försiktighet. Vår översyn visar
dock att det informella påverkansarbetet som riktas mot riksdagsledamoter är omfattande. Även om detta inte påverkar det representativa styrelseskicket som sådant kan det få konsekvenser för
den politiska jämlikheten och transparensen i det politiska beslutsfattande. Det kan mot denna bakgrund finnas skäl att införa en
formell kanal för enskilda att föra fram sina åsikter. En medborgerlig förslagsrätt, folkmotion, ger enskilda en rätt att väcka förslag, men den lämnar beslutsrätten till den folkvalda församlingen.
Folkmotionen kan på detta sätt ses som ett komplement till den
representativa demokratin.
Införandet av folkmotion kan påverka riksdagens ställning
Ett argument emot att införa en deltagardemokratisk kanal på riksdagsnivå är att detta kan påverka riksdagens ställning gentemot
regeringen. Motioner som väcks efter att de har fått stöd av ett visst
antal namnunderskrifter kan anses väga tyngre än motioner som
väcks av enskilda riksdagsledamöter. På så sätt skulle införandet av
folkmotion innebära en marginell förskjutning av förslagsrätten
och makten från regering till riksdag. Utredningens bedömning är
emellertid att det inte finns belägg för att införandet av folkmotion
på nationell nivå skulle ha en betydande inverkan på maktbalansen
mellan riksdag och regering. Under mandatperioden 2006–2010 var
antalet tillkännagivanden från riksdagen rekordlågt, men de ökade
under mandatperioden 2010–2014 liksom under innevarande mandatperiod då regeringen har styrt i minoritet. Antalet tillkännagivande
är huvudsakligen en fråga om det parlamentariska läget och det är
därför inte troligt att införande av folkmotion skulle ha en betydande påverkan på riksdagens ställning i förhållande till regeringen.

379

Deltagande och inflytande på nationell nivå

SOU 2016:5

Införandet av folkmotion kan inge falska förhoppningar om inflytande
Det är möjligt att de flesta förslag som initieras inte lyckas få stöd
av en procent av de röstberättigade eller att de röstas ner i kammaren. Under mandatperioden 2010–2014 var det dessutom enbart
1,6 procent av riksdagsledamöternas motioner som bifölls. Det är
också möjligt att ett tillkännagivande som beslutas med anledningen av en folkmotion inte leder till några konkreta regeringsbeslut. Mot den bakgrunden finns det en risk att folkmotion på
nationell nivå kan ge medborgarna falska förhoppningar om ett
inflytande. Demokratieffekterna av folkmotioner ska dock inte enbart bedömas utifrån om förslagen röstas igenom, utan också
utifrån huruvida de kan stimulera till engagemang och debatt.
I Finland initierades 335 initiativ från 2012 till augusti 2015 och
enbart tio av dessa har lyckats samla det erforderliga antalet på
50 000 underskrifter. Nära hälften fick under 100 underskrifter och
enbart 24 lyckades komma över 10 000. Sammantaget är de motioner
som lyckas bra de som formulerats på ett konkret och seriöst sätt.
Samtidigt är stödet för medborgarinitiativet som sådant starkt i
Finland. En enkätundersökning av Åbo universitet från 2015 visar
att över 80 procent av finnarna anser att medborgarinitiativet har
förbättrat demokratin.100
Statsvetarna Martin Karlsson och Joachim Åström lyfter i en
underlagsrapport till utredningen fram att erfarenheten av s.k. epetitioner i europeiska länder visar att användarna anser att det
viktigaste inte är om de lyckas påverka utan att processen som gjort
det möjligt för dem att föra fram sin åsikt upplevdes som rättvis
och tydlig. Möjligheten att ta initiativ har haft en positiv påverkan
på enskildas förtroende till demokratin.101 Folkmotioner har bättre
förutsättningar att föra det politiska engagemanget närmare den
parlamentariska församlingen än annat politiskt engagemang, såsom
upprop på internet eller demonstrationer. Folkmotioner kan därmed bidra till att intresset för riksdagspolitiken ökar.

100
Utvärdering av det finska medborgarinitiativet presenterat för utredningen på Justitieministeriet den 2015-09-22.
101
Åström & Karlsson, 2015.
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Införandet av folkmotion kan påverka den politiska jämlikheten
Undersökningar visar att det råder stora skillnader mellan resursstarka och resurssvaga intresseorganisationer när det kommer till deras
förmåga att påverka opinionsbildningen och nå fram till beslutsfattare. I forskningen har det också framförts att nya inslag av deltagardemokrati används av resursstarka personer i högre utsträckning är andra och att de därmed bidrar till att öka den politiska
ojämlikheten. Undersökningar visar även att de e-petitionssystem
som finns i flera europeiska länder främst används av högutbildade
och resursstarka medborgare.
Utvärderingen av det finska medborgarinitiativet bekräftar att
högutbildade deltar mer, men visar också att det är en stor grupp av
användarna som har lägre utbildningsnivå. Sammantaget har var tredje
finländare signerat ett eller flera initiativ och runt varannan skulle
kunna tänka sig att stödja ett. Eftersom initiativrätten engagerat en
förhållandevis stor grupp av befolkningen är det svårt att påstå att
den lett till den politiska ojämlikheten förstärkts. I Finland deltar
kvinnor mer än män och yngre mer än äldre.102 Liknande resultat
framgår av utvärderingen av Malmös e-petitionssystem.
I den underlagsrapport som tagits fram av Karlsson och Åström
framkommer det också att e-petitionerna har gjort det möjligt för
enskilda att delta utan att de har ett stöd av en resursstark intresseorganisation.103 På så sätt skulle vårt förslag om folkmotion förenkla för enskilda individer att föra fram ett förslag till riksdagen
och i någon mån utjämna det övertag i påverkansarbetet som resursstarka organisationer har. Genom att enskilda föreningsmedlemmar
kan påbörja en namninsamling eller stödja ett förslag och att
kampanjer kan bedrivas genom t.ex. sociala medier skulle resurssvaga organisationer, som inte har förmåga att driva kostsamma
kampanjer, också kunna föra fram sina åsikter och därmed påverka
opinionsbildningen och beslutsfattandet.

102

Utvärdering av det finska medborgarinitiativet presenterat för utredningen på Justitieministeriet den 2015-09-22.
103
Åström & Karlsson, 2015.
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Införandet av folkmotion kan bidra till ökad transparens
De ökade informella kontakterna mellan politiska beslutsfattare och
intresseorganisationer påverkar insynen i beslutsfattandet. Det blir
svårare att granska maktutövandet. När det finns bristande transparens kan misstankar väckas om informella överenskommelser
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer, vilket kan påverka
legitimiteten för besluten. Ett införande av folkmotion innebär inte
i sig att transparensen i de informella kontakterna ökar, men det
betyder att de förslag som väcks genom folkmotion får en klar
avsändare. I den mån fler organisationer väljer att föra fram förslag
genom folkmotioner kan det leda till att transparensen i påverkansarbetet förbättras.
Införandet av folkmotion kan påverka de politiska partiernas ställning
Ett argument emot införandet av medborgarförslag i fullmäktige,
som anfördes av kommundemokratikommittén (SOU 2001:48),
var att detta ger medborgarna en möjlighet att ”runda” partierna.
Rätten att väcka förslag ska ägas av de politiska partierna. Erfarenheterna visar dock att varken medborgarförslaget eller folkinitiativet
på kommun- eller landstingsnivå har försvagat partierna. De politiska partierna har även deltagit i kampanjer runt olika folkomröstningar och i någon mån kan detta till och med vara ett sätt att locka
nya medlemmar (se kapitel 12).
En risk som uppstår om allmänheten får förslagsrätt är att det
kan leda till att flera populistiska förslag läggs. De politiska partierna finns inte där som ett filter mot förslag som kan vara kränkande
eller orealistiska. Erfarenheten från Finland visar dock att medborgarinitiativen inte medfört att förslag läggs som är kränkande eller
populistiska. För att ett förslag ska kunna väckas måste det vara i
enlighet med grundlagen, vilket innebär att förslag som direkt strider
mot de grundläggande fri- och rättigheterna inte kan väckas.
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Medborgerlig förslagsrätt i andra länder
Förslaget till folkmotion är inspirerat av den förslagsrätt till riksdagen som infördes i Finland år 2012. I Finland är det möjligt för
50 000 röstberättigade finska medborgare att lägga fram ett förslag
i form av ett medborgarinitiativ till riksdagen om att stifta en lag.
Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett
förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla
ändring eller upphävande av en gällande lag. Det första medborgarinitiativet som togs upp och röstades igenom i riksdagen gällde samkönade äktenskap.
Även i flera andra europeiska länder finns en möjlighet att lämna
medborgarförslag på nationell nivå; t.ex. Spanien, Slovenien,
Slovakien, Italien, Ungern, Litauen, Holland, Bulgarien, Polen och
Rumänien. Den medborgerliga förslagsrätten är i stort sett utformad på samma sätt i de flesta europeiska länder, men det förekommer
olikheter när det gäller processen och begränsningarna för förslagens
innehåll.
Genom Lissabonfördraget år 2011 införde EU det s.k. medborgarinitiativet, vilket ger alla medborgare i EU en möjlighet att väcka
och stödja förslag som förs fram till kommissionen. Ett initiativ ska
stödjas av minst en miljon unionsmedborgare från minst en fjärdedel av medlemsstaterna. Alla medborgare i EU har också, enligt
artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, en
rätt att göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som
rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör
framställaren. Mot bakgrund av att alla folkbokförda i Sverige har
en rätt att väcka förslag till kommun- eller landstingsfullmäktige är
riksdagen den enda politiska nivå där den enskilde inte har en
möjlighet att formellt föra fram sina förslag.
Införandet av folkmotion bör utredas av en parlamentarisk kommitté
Utredningen föreslår att en parlamentarisk kommitté tillsätts för
att utreda införandet av folkmotion på riksdagsnivå. Vårt förslag är
alltså inte att folkmotion direkt ska införas. Mot bakgrund av vår
översyn anser vi att det finns starka skäl för ett införande, men en
sådan reform skulle samtidigt innebära en förändring av den parlamentariska ordningen. Införandet av en sådan reform förutsätter
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också en bred politisk enighet. Det förutsätter en grundlig utvärdering av vilka effekter det skulle få för vårt styrelseskick. I en
sådan översyn bör erfarenheterna från Finland särskilt beaktas.
10.6.3

Stärk insynen i riksdagens arbete

Utredningens bedömning: Riksdagen bör verka för att allmänheten har god insyn i riksdagens arbete.
Mot bakgrund av att olika former av informella kontakter mellan
intresseorganisationer och riksdagen ökar kan det finnas skäl att
vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i transparenta
former. Väljarna måste ha goda möjligheter att få insyn i och granska
det politiska beslutsfattandet. Riksdagen är, såsom det uttrycks i
regeringsformen, folkets främsta företrädare, och ska som sådan
fatta avgörande beslut för rikets styre. Riksdagen ska också granska
rikets styre och förvaltning och har därmed en central roll när det
kommer till att tillförsäkra att väljarna får insyn i regeringens arbete
och att ansvar kan utkrävas. Kontrollmakten utövas på flera sätt.
Varje riksdagsledamot har rätt att framställa interpellationer och
frågor till statsråd, för att därigenom få information om statsrådets
och regeringens åtgärder i aktuella frågor. Konstitutionsutskottet
(KU) har till uppgift att granska statsrådens tjänsteutövning och
handläggningen av regeringsärenden. Granskningen är inriktad på att
undersöka om regeringsarbetet har bedrivits i enlighet med gällande regler samt rättslig och administrativ praxis.
För att kunna utföra denna uppgift har konstitutionsutskottet
rätt att ta del av alla handlingar hos regeringen som utskottet finner
nödvändiga för sin granskning. Detta omfattar handlingar som är
sekretessbelagda.104 Utskottet håller också utfrågningar, som normalt
är offentliga, med statsråd och andra personer i syfte att inhämta
upplysningar. En statlig myndighet ska lämna upplysningar och avge
yttrande till ett riksdagsutskott som begär det (sekretessbalagda
uppgifter behöver dock inte lämnas ut vid ett offentligt sammanträde), men skyldigheten för regeringen att lämna upplysningar är
104
En utvidgning av KU:s befogenheter skedde mot bakgrund av förslag i Grundslagsutredningen, SOU 2008:125.
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begränsad till EU-frågor och Riksrevisionens granskningsrapporter.
Det finns i övrigt inte någon rättsligt reglerad skyldighet för regeringen eller andra att lämna upplysningar och t.ex. delta i en viss utfrågning. Det finns inte heller någon lagstadgad sanningsplikt när
uppgifter lämnas till konstitutionsutskottet. En utredning tillsattes
av utskottet i maj 2014 med uppgift att utreda frågan om statsråds
medverkan i utskottets granskning. Enligt utredningen, som blev
klar den 30 september 2015 (2015/16: RFR1), finns det argument
emot en lagstiftning med krav på sanningsplikt och att statsråd och
f.d. statsråd medverkar i granskningen, bland annat eftersom förfarandet i utskottet då skulle få en mer domstolsliknande karaktär.
Sammanfattningsvis föreslås att tillträdande statsråd gör ett åtagande att medverka i konstitutionsutskottets granskning också efter
att de har lämnat uppdraget som statsråd.
Konstitutionsutskottets granskningsbetänkanden anmäls i kammaren och blir föremål för debatt i plenum. Granskningen skulle därmed kunna ligga till grund för en misstroendeförklaring.105 Konstitutionsutskottet ger genom granskningen medborgarna ett underlag
för att kunna bedöma regeringens duglighet. Öppenheten och kommunikationen med allmänheten är därför av avgörande betydelse
för att den eventuella kritik som framförs ska bära tyngd.
Även övriga utskott har en granskningsfunktion genom att de
ska följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Även om denna granskning huvudsakligen rör riksdagsbeslut omfattar det även en kontroll
av regeringen och därmed rikets styre och förvaltning. Enligt riksdagsordningen sker utskottens sammanträden inför stängda dörrar,
men utskottet har sedan 1988 också en möjlighet att fatta beslut om
att hålla mötena öppna för allmänheten. Antalet offentliga utfrågningar har därefter ökat och under de senaste åren har antalet sådana
utfrågningar varit konstant.106 Vi anser att det är viktigt att utskotten
verkar för att hålla utskottsammanträden offentliga. Det ger allmänheten möjligheter till insyn i riksdagens arbete och kan vitalisera de
debatter som förs i riksdagen.
Allmänhetens möjligheter att följa debatterna i riksdagen liksom
utskottsförhören och sammanträden har förbättrats över tid som
105

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring sex gånger hittills, varav samtliga har röstats
ned.
106
Riksdagens Årsbok 2013/14. År 2014 skedde 47 öppna utfrågningar.
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ett resultat av riksdagens utveckling av webb-tv. Alla öppna utfrågningar och debatter i riksdagen direktsänds via webben och finns
därefter tillgängliga på riksdagens webb. Sammanlagt återsändes
810 timmar av riksdagens arbete år 2014.107 Även uppstarten av
SVT24 år 2003, som år 2010 blev SVT Forum, har gett allmänheten
bättre möjligheter att ta del av riksdagsarbetet. Riksdagen har, till
skillnad från Regeringskansliet, utvecklat öppna data vilket medfört
att det är möjligt för allmänheten att del av riksdagens handlingar.
Riksdagens arbete med att ta den digitala tekniken i bruk och verka
för öppenhet är positiv och bör enligt oss fortsätta.
Slutligen är riksdagsledamöternas enskilda kommunikation med
väljarna central när det kommer till insynen i riksdagsarbetet liksom
väljarnas möjlighet att framföra sina åsikter och intressen på nationell nivå. Undersökningar visar dock att de flesta riksdagsledamöter
upplever att enskilda medborgare är bland de aktörer som har minst
makt över beslutsfattande på nationell nivå.108 I 2014 års riksdagsundersökning uppger var femte riksdagsledamot att hen har kontakter med enskilda medborgare varje dag och nära hälften att de
har kontakter flera gånger i veckan.109 En svårighet när det gäller
kontakter med väljarna i valkretsen är att flera riksdagsledamöter
saknar en formell anknytning till sin valkrets. I kapitel 6 om de politiska partierna föreslår vi att en översyn av ledamotsstödet genomförs. Detta skulle kunna knytas till en lokal närvaro och därmed
finansiera kansliresurser i ledamöternas valkretsar.

107

Riksdagens Årsredovisning 2013/14.
Karlsson, 2015.
109
Karlsson & Nordin, 2015.
108
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Medborgardialog och samråd
i kommuner och landsting

11.1

Vårt uppdrag

Utredningen har i uppdrag att undersöka hur och i vilken omfattning olika metoder för medborgardialog används i kommuner och
landsting samt att bedöma vilken effekt de har på den lokala demokratiutvecklingen. I uppdraget ingår även att undersöka hur internet
används som ett verktyg i dialogen mellan beslutsfattare och medborgare. Vi ska redogöra för andra framgångsrika metoder för medborgerligt inflytande och lämna förslag på hur dessa kan användas
för att utveckla och förstärka demokratin lokalt.
Vi har valt att behandla olika former av medborgardialog,
däribland de samråd som är lagstadgade i bl.a. plan- och bygglagen,
men också innovativa metoder av medborgardialog, såsom medborgarpanel och medborgarbudget. Sammantaget gäller översynen i
detta kapitel olika former för att bjuda in individer, intresseorganisationer och andra aktörer att framföra synpunkter inför politiska beslut i kommuner eller landsting. Givet de klyftor som finns
i det politiska deltagandet, och som tar sig uttryck i ett lägre deltagande bland personer med låg utbildning och låg inkomst, utrikes
födda och unga, är vår uppgift att föreslå åtgärder som kan öka och
bredda engagemanget i demokratin mellan valen.

11.2

Definition av medborgardialog

En medborgardialog är i grunden ett möte eller ett samtal mellan
väljare och förtroendevalda eller mellan medborgare och tjänstemän.
Medborgardialogerna är i regel initierade av de offentliga aktörerna,
kommuner och landsting, och handlar om en aktivitet där individer,
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intresseorganisationer eller andra aktörer bjuds in att framföra synpunkter eller åsikter i en viss fråga och att delta i utformandet av
ett särskilt beslut. Överlag har medborgardialogerna till syfte att ge
beslutsfattarna bättre underlag inför ett beslut. De kan också ha till
syfte att öka medborgarnas politiska kunskaper, stimulera det demokratiska deltagande eller att överlåta beslutsmakten i en viss fråga.
Medborgdialogerna kan t.ex. vara samråd, referensgrupper, remiss,
webbpaneler, informationsmöten, cafédialoger, framtidsverkstäder,
open space, medborgarbudget, rådslag och dialogforum.1
Forskaren Nazem Tahvilzadeh gör i sin underlagsrapport till utredningen en distinktion mellan spontana och reguljära dialoger där
de förra definieras som möten eller dialoger som uppstår med
anledning av ett behov av att sprida eller inhämta information kring
en pågående beslutsprocess. Dialogen är då en ”punktinsats” eller
ett ”projekt” och kan initieras för att förankra och värdera förslag,
samla in kunskaper och kartlägga preferenser eller i syfte att reagera
på protester eller kriser. Reguljära dialoger eller möten definierar
Tahvilzadeh som de återkommande möten som hålls med olika
medborgarråd, där kommunen eller landstinget regelbundet bjuder
in företrädare för olika organisationer, och ibland enskilda individer, i form av t.ex. pensionärsråd och funktionshindersråd. Hit
kan också öppna förmöten till nämndsammanträden räknas.
I vissa frågor har kommunerna och landstingen en skyldighet
enligt lag att föra dialog med medlemmarna. Ett exempel är planoch bygglagen (2010:900), enligt vilken kommunen vid upprättandet av översiktsplanen ska samråda med bl.a. länsstyrelsen, berörda kommuner och sakägare, sammanslutningar och enskilda i
övrigt, som har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som
berörs möjligheter att få insyn i planarbetet och att påverka planens
utformning. Miljöbalken (1988:08), lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetspråk är andra exempel där det finns lagkrav på samråd. De
samråd som kommunerna och landstingen är skyldiga att genomföra går ofta till på samma sätt som medborgardialoger inom andra
politikområden och syftet är i stora drag att ge berörda personer
1

Tahvilzadeh, 2015.
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möjligheter att framföra sina synpunkter eller intressen i en viss
fråga och att delta i utformandet av ett särskilt beslut.
Ordet medborgardialog används inte i lagtext utan i stället förekommer begreppet samråd. Kommunalrättsligt används begreppet
samråd som ett förfarande som kommuner eller landsting använder
sig av för att stämma av eller inhämta synpunkter (se 11.5.2). I
detta kapitel används överlag begreppet medborgardialog, förutom
då vi refererar till lagstadgade samråd.
11.2.1

Användningen av medborgardialoger har ökat

Vikten av att inkludera invånarna i politiska beslutsprocesser och
att komplettera den representativa demokratin blev en fråga på den
politiska agendan i Sverige på 1960-talet. Inledningsvis fördes behovet av ett ökat medborgerligt engagemang i lokala beslutsprocesser främst fram inom stadsplaneringen. Detta motiverades
delvis av 1960-talets rivningsvåg som i regel skedde utan någon
medborgerlig förankring. När bestämmelserna om samråd infördes
1987 i den dåvarande plan- och bygglagen var ett av syftena att förbättra förutsättningarna för de boende att delta i planeringen och
påverka utformningen av närmiljön. Efterhand har kommuner och
landsting valt att bjuda in medborgarna till att delta inom fler politikområden. Det medborgerliga deltagandet har även behandlats i
ett antal tidigare statliga utredningar, vilket vi redogör för här nedan.2
Den ökade användningen av medborgardialoger kan ses som ett
av flera sätt för kommunerna och landstingen att förstärka den
demokratiska utvecklingen på lokal nivå. I en rapport till den förra
Demokratiutredningen sammanfattar Stig Montin utvecklingen som
har ägt rum på lokal nivå som ”lokala demokratiexperiment” (SOU
1998:155).3 Motiven till experimenten kan enligt honom härledes
till den representativa demokratins kris och då i synnerhet de politiska partiernas tapp av medlemmar.
Montin menar vidare att framväxten av lagstiftning på 1990-talet,
som ger brukare och medborgare möjligheter till inflytande över
2

Se bl.a. SOU 1990:44; SOU 1996:71; SOU 1996:162; SOU 1996:177; SOU 2000:1.
Bland de åtgärder som återfinns i Montins undersökning och som inte behandlas i föreliggande avsnitt ingår förnyelse av fullmäktige, valfrihetsreformer av olika slag och brukarinflytande.
3
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vissa kommunala tjänster, är en viktig förklaring till att olika forum
för inflytande har skapats på lokal nivå. Enligt Montin har utvecklingen lett till att allt fler avgöranden av kollektiv karaktär har flyttats
från nämnderna till brukar- och medborgargrupper.4
En parallell förklaring till den ökade användningen av medborgardialoger på lokal nivå är kommunernas insatser för att öka det
demokratiska deltagandet i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i
storstädernas utkanter.5 Satsningar med deltagardemokratiska förtecken initierades bl.a. under invandrarminister Leif Blomberg 1995,
den s.k. Blommansatsningen, och under den s.k. Storstadssatsningen
på 2000-talet.6 Utvecklingen med en ökad användning av medborgardialog har även varit en trend internationellt och i flera europeiska länder har dessa demokratiexperiment vänt sig till boende i
socialt utsatta områden.7
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har också varit drivande för att utveckla arbetet med medborgardialog inom kommunerna och landstingen och ett kongressbeslut har fattats för att
stödja SKL:s medlemmar i att utforska nya kanaler för att involvera
medborgarna i den politiska beslutsprocessen. År 2006 inledde SKL
ett projekt om medborgardialog, och etablerade två nätverk för
erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling för politiker och tjänstemän. Med stöd av regeringen påbörjades under 2011 ett treårigt
arbete för att stödja ett antal kommuner och landsting för att utveckla medborgardialogen till ett verktyg inom kommunernas styrprocesser. Enligt SKL har målet med arbetet varit att etablera ett
systematiserat arbete med medborgardialog i beslutsprocessen och
göra dialogen till ett naturligt underlag för beslut.8

4

SOU 1998:155, s. 78.
Benämningarna har varierat i den politiska diskursen, från socialt utsatta områden till utanförskapsområden. Urbana utvecklingsområden är den benämning som nu används.
6
Blommanpengarna var den första av dessa satsningar medan Storstadssatsningen var den mest
omfattande och som så småningom kom att bli ett eget politikområde. Se Tedros, 2008, för
en översikt av satsningarna i utsatta bostadsområden.
7
Tedros & Johansson, 2006.
8
SKL, 2011b.
5
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Om medborgarinflytande i tidigare utredningar

Den förra Demokratiutredningen tog i sitt slutbetänkande En uthållig demokrati (SOU 2000:1) tydlig ställning för ett ökat medborgerligt deltagande. Utredningen ansåg att medborgarnas möjligheter att delta i lokalpolitiken borde utökas och förordade en deltagardemokrati med förstärkta deliberativa inslag. Demokratiutredningens utgångspunkt var att deltagandet i gemensamma beslut
inte bara är en rättighet utan också en plikt.9 Även Kommundemokratikommittén, vars slutbetänkande Att vara med på riktigt (SOU
2001:48) kom drygt ett år efter Demokratiutredningen, förordade
ett ökat medborgerligt engagemang i beslutsprocessen. Flera av de
åtgärder som genomfördes efter Demokratiutredningen och
Kommundemokratikommittén bidrog också till ett ökat användande
av medborgardialog och andra demokratiexperiment. Regeringen
inrättade år 2000 ett långsiktigt stöd för demokratiutveckling, Tid
för Demokrati, delvis som ett resultat av de rekommendationer som
Demokratiutredningen lämnade. En Demokratidelegation tillsattes
för att leda arbetet och kommuner, landsting och organisationer
kunde söka medel för olika demokratiprojekt. I Kommundemokratikommitténs betänkande fanns dessutom flera förslag som syftade till att öka det medborgerliga inflytandet mellan valen,
däribland den medborgerliga förslagsrätten och förslag om öppna
sammanträden i fullmäktigeberedningar. Kommittén framförde
även vikten av dialog och samråd inför beslut på lokal nivå och
förordade att kommuner och landsting skulle inrätta och ta stöd av
medborgarpaneler och ungdomsråd. Särskilt viktiga ansågs dessa
verktyg vara för de medborgare som stod utanför partipolitiken.

9

SOU 2000:1, s. 22.
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Omfattningen av medborgardialog i kommuner
och landsting

I vår enkätundersökning av de olika inflytandekanaler som tillämpas i
kommuner och landsting uppger 83 procent av kommunerna och
landstingen att de genomför någon form av medborgardialog.10
Tillämpningen av medborgardialog har ökat över tid. SKL:s projekt
för medborgardialog har utgjort en viktig del i den ökade tillämpningen och i dag genomför en stor majoritet av alla kommuner och
landsting någon form av medborgardialog.11
I utredningens undersökning av vilka inflytandekanaler som tillämpas i kommunerna och landstingen framkommer det att 15 procent av
dem har antagit en demokratipolicy eller motsvarande. Vid en jämförelse med en undersökning från 2003 framkommer att siffran
varit konstant det senaste decenniet.12 Enligt vår enkät uppger 41 procent att de har antagit styrdokument eller motsvarande för dialogernas genomförande. Detta tyder på att det är en stor andel av
kommunerna och landstingen som arbetar systematiskt med olika
insatser för medborgarinflytande mellan valen och att medborgardialogerna har blivit institutionaliserade. Inrättandet av en beredning, utskott eller arbetsgrupp för demokratifrågor är också vanligt
förekommande i kommuner och landsting. Flera kommuner har
också inrättat särskilda demokratinämnder. Det sker vanligtvis genom
att valnämndens uppgifter utökas till att omfatta även ett demokratifrämjande arbete mellan valen. I dessa kommuner får nämnden
då ofta namnet Val- och demokratinämnd.
11.3.1

Syftet med dialogerna

De flesta översyner som har gjorts av hur medborgardialoger
används och förstås av kommunerna och landstingen visar att motiven
och syftena varierar. Dialogerna genomförs bl.a. i syfte att inhämta
medborgarnas åsikter om särskilda frågor, aktivera eller involvera
medborgarna i demokratiska beslutsprocesser, stärka medborgares
10
Se kapitel 2 för mer information om undersökningen. Benämningen på dessa dialoger
skiftar. I t.ex. Västerås använder sig kommunen av begreppet ”invånardialog”, som de menar
är en mer inkluderande benämning än medborgardialog.
11
Tahvilzadeh, 2015.
12
Gilljam & Jodal, 2003.
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politiska självförtroende, hantera komplexa politiska problem och att
marknadsföra den egna kommunen. SKL har i en skrift ställt samman
olika exempel på hur kommuner och landsting använder sig av
medborgardialog. Även i denna framgår att motiven för att genomföra medborgardialog skiljer sig åt, men att informationsinhämtning inför ett beslut och förankring av beslutet är de två motiv som
dominerar.13 Informationsinhämtning samt förankring av beslut är
även något som lyfts fram av de tjänstemän som vi har intervjuat.
Ett tredje motiv för dialogerna är att stärka sammanhållningen i
lokalsamhället.14
11.3.2

Hur sker dialogen med medborgarna?

Vad gäller de valda formerna för dialog finns det stor variation. De
mest populära metoderna är de som innebär fysiska möten, antingen
öppna möten dit alla som vill bjuds in att delta eller möten som
riktar sig till specifika målgrupper. I tabell 11.1 nedan redovisas de
olika metoder som kommunerna och landstingen uppgivit att de
använder.

Källa: Utredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015.

13

SKL, 2015c.
Sammanlagt 20 kommuner och landsting intervjuades per telefon om motiven och syftena
med både den medborgerliga förslagsrätten och medborgardialoger. Mer information finns i
kapitel 2, om utredningens arbete.
14
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Som framgår av tabell 11.1 använder sig kommunerna och landstingen av flera olika metoder för dialog. Även om fysiska möten är
den vanligaste formen uppger över hälften av kommunerna och landstingen att de använder elektroniska verktyg av olika slag, antingen
genom att medborgarna bjuds in att lämna e-förslag eller genom att
olika diskussionsforum på internet skapas.
Enligt SKL:s sammanställning har kommunerna och landstingen
kompletterat de traditionella samrådsformerna, såsom öppna möten,
med nya metoder i syfte att utveckla dialogen kring planprocesser.15 Trenden att försöka hitta nya metoder för att bjuda in
medborgarna till möten återfinns även i de dialoger som genomförs
inom ramen för andra politikområden. Exempel på sådana innovativa metoder är att förlägga möten till platser utanför kommunhuset, dörrknackning och möten i byar utanför tätorten. Användandet av internet för att främja deltagandet har även tilltagit och av
de exempel som kommunerna och landstingen skickat in till SKL
framgår att det främst används som ett komplementärt verktyg.
11.3.3

Alternativa samrådsformer

Under senare år har begreppet medborgardialog blivit den vanligaste
benämningen på de olika former som kommuner och landsting
använder för att bjuda in individer, intresseorganisationer eller
andra aktörer att framföra synpunkter i en viss fråga. Begreppsanvändningen i såväl forskning som i offentliga dokument är inte
konsekvent utan medborgardialog används vanligen som en samlingsterm för olika metoder för att inhämta synpunkter från allmänheten. Några kommuner och landsting har också använt
specifika former för att möjliggöra ett medborgligt deltagande, t.ex.
medborgarbudget och medborgarpaneler, vilka behandlas här nedan.
Ett annat begrepp är medskapande som beskriver en interaktiv
styrningsprocess där beslutsfattare och medborgare gemensamt
deltar i att formulera problem, identifiera och genomföra åtgärder.
Medborgarna ges möjlighet att påverka vad som ska göras, varför
det ska göras och gemensamt komma fram till hur det ska göras. På

15

Se även SKL, 2012a.
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så viss kan medskapande beskrivas som en fördjupad medborgardialogsprocess.16
Medborgarbudget
Medborgarbudget skiljer sig från den vanliga medborgardialogen i
den bemärkelsen att beslutsmakten, helt eller delvis, lämnas över
till medborgarna. Dessa bjuds in att delta i prioriteringen av skattemedel. Metoden, med upphov i Porto Alegre i Brasilien, har fått
stor spridning och återfinns numera i stora delar av världen, men i
Sverige har medborgarbudget använts i begränsad omfattning. I de
fåtal svenska kommuner som har använt sig av metoden har de
områden som medborgarna fått besluta om rört sådant som upprustningen av parker, inkluderingen av skolelever i olika miljöprojekt
och trygghetshöjande åtgärder.17 SKL startade 2007 projektet Medborgarbudget i syfte att utveckla användandet av medborgarbudget.
I en rapport från 2011 konstaterar SKL att det som är utmärkande
för medborgarbudgetprojekten i Sverige är att de riktat sig till
specifika grupper, t.ex. unga i Örebros kommun och Uddevallas
kommun, och att de resurser som avsatts i regel har varit små. Ett
undantag är Avesta där medborgarna fick möjlighet att prioritera
bland alla utgiftsposter genom att budgeten gjordes tillgänglig på
hemsidan.18 Fredrik Carlsson, som i en masteruppsats studerat
medborgarbudget i Upplands Väsby kommun, menar att användandet av medborgarbudget i Sverige kan bidra till att öka medborgarnas inflytande, men att det också riskerar att påverka den
politiska jämlikheten negativt.19
Medborgarpaneler
Medborgarpaneler innebär att kommunen eller landstinget bjuder
in en grupp invånare för att tillsammans med förtroendevalda och
tjänstemän diskutera den kommunala verksamheten. Panelerna kan
också vara digitala och bestå av ett urval individer som vid upp16

Adler, 2015; Abrahamsson, 2015.
Adolfsson, Solli & Demediuk, 2012.
18
SKL, 2011c.
19
Carlsson, 2014.
17
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repade tillfällen får svara på enkäter genom e-post, appar eller SMS.
Fördelen med panelerna är att de kan sättas samman så att de blir
representativa utifrån befolkningssammansättningen och geografisk spridning. Paneler började användas i slutet av 1980-talet i
USA och fick snabbt spridning internationellt. Det finns en stor
variation i hur kommuner och landsting har arbetat med medborgarpaneler. Antalet deltagare i panelerna skiftar mellan 50 till
1 700 deltagare. Det finns också paneler som samlar så många som
5 000 deltagare, t.ex. Region Skånes medborgarpanel, och som är
utformade som en enkätundersökning. Det finns även stora skillnader gällande urvalsprocessen till medborgarpanelerna. I vissa kommuner och landsting har representativiteten utgjort ett viktigt kriterium, medan panelerna i andra kommuner och landsting i stället har
utgjorts av de som har anmält sitt intresse.20
I Sverige har dock medborgarpanelerna inte vunnit terräng i
kommunerna och landstingen. Enligt uppgifter från SKL var det
2009 endast ett trettiotal kommuner och landsting som hade infört
medborgarpanel som stöd för sitt beslutsfattande.21 Intresset bland
fullmäktigeledamöter att ta emot medborgarnas åsikter och synpunkter genom paneler är enligt en undersökning relativt svagt.22
Politikerna föredrar i stället att ta emot synpunkter direkt från de
egna väljarna och grupper som har svårt att göra sin röst hörd.
11.3.4

Medborgarråd och dialog med företrädare för
organisationer i det civila samhället

I kapitel 10 redogör vi för hur intresseorganisationer deltar i beslutsprocesser på nationell nivå genom remisser och samråd samt hur de
försöker att påverka genom direkta kontakter med beslutsfattare på
nationell och lokal nivå. Flera kommuner och landsting inhämtar
också synpunkter från intresseorganisationer och ideella föreningar
genom att skicka ut remisser. Remissförfarandet på lokal nivå är
däremot sällan en formaliserad process och det finns inga enhetliga
regelverk för hur ett remissförfarande ska gå till. Flera kommuner
och landsting bjuder också in organisationer och föreningar till sär20

SKL, 2009.
ibid.
22
Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010.
21
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skilda konsultationer och samråd, även om medborgardialoger i
första hand förs med enskilda medborgare.
En majoritet av kommunerna och landstingen har mer eller
mindre institutionaliserade samrådsgrupper, s.k. medborgarråd, där
olika kategorier av medborgare får komma till tals. Råden riktar sig
oftast till en särskild grupp medborgare, t.ex. unga, äldre eller
personer med funktionsnedsättning. Sammansättningen i råden skiftar, men består vanligen av förtroendevalda och representanter från
intresseorganisationer för den specifika medborgargruppen. Flertalet
kommuner och landsting har en jämn fördelning mellan politiska
företrädare och organisationernas representanter.23 I tabell 11.2 nedan
redovisas förekomsten av olika medborgarråd i kommunerna och
landstingen.

Källa: SCB Demokratistatistik, 2014.

Det har gjorts flera undersökningar av hur pensionärs- och funktionshindersråden fungerar, något som även diskuteras i kapitel 15
om delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning, medan ungdomsråden behandlas i kapitel 14 om ungas delaktighet och inflytande. Undersökningarna visar att det finns
betydande skillnader i såväl organisation och inflytande som villkor
23

Socialstyrelsen, 2012b.
Det förekommer flera olika benämningar på de råd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Handikappråd och tillgänglighetsråd är två andra vanliga benämningar.
25
Det är vanligast förekommande med medborgarråd för nationella minoriteter i de kommuner och landsting som utgör förvaltningsområden, för närvarande är 75 kommuner och
14 landsting förvaltningsområden.
26
I vår enkät från 2015 är det fler landsting som uppger att de har ungdomsråd än vad de uppgifter
vi har fått från SCB visar. För en längre diskussion om det se kap. 14 om ungas inflytande i
kommuner och landsting.
24
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för de olika råden. Utredningen om finska och sydsamiska språken
diskuterar i delbetänkandet Rätten till mitt språk (SOU 2005:40) de
utmaningar som de nationella minoriteterna möter vid försök att
framföra sina synpunkter till beslutsfattare. Eftersom rätten till
representation i råden ofta bygger på organisationernas storlek
försvåras möjligheterna för minoriteternas organisationer att vara
representerade. Minoriteternas pensionärsorganisationer är t.ex. så
pass små i förhållande till majoritetens pensionärsorganisationer att
de inte får ta plats i dessa forum. Utredningen konstaterade att bristen
på representation i råden kan leda till att de behov som de äldre
bland de nationella minoriteterna har inte fångas upp.27
I flera kommuner och landsting finns det också s.k. brukarråd.
Det är råd som består av medborgare som är berörda av en viss
offentlig verksamhet, t.ex. skolan, vården eller äldreomsorgen, och
som ges en möjlighet till inflytande över denna.
11.3.5

Vill medborgarna delta i medborgardialoger?

Medborgarnas starka stöd för den representativa demokratin är väl
belagt i forskningen.28 Undersökningar om stödet till olika demokratimodeller bland medborgarna visar dessutom att intresset för
att delta mer aktivt mellan valen har avtagit över tid. SOM-institutet undersökte inom ramen för 2001 och 2010 års undersökningar medborgarnas stöd för olika demokratiideal.29 I undersökningen ställdes en fråga om medborgarna föredrog ett valdemokratiskt politiskt system, vilket definierades som att medborgarna
påverkar politiken genom att i de allmänna valen rösta på partier
och att partierna mellan valen sköter beslutsfattandet, eller ett
deltagardemokratiskt system, vilket definierades med att medborgarna även bör vara aktiva mellan valen. Enligt 2001 års undersökning var det 56 procent av de tillfrågade som föredrog valdemokrati
och ungefär 44 procent som föredrog deltagardemokrati. När SOMinstitutet genomförde undersökningen år 2010 hade den positiva
inställningen till valdemokrati stärkts. Vid detta tillfälle uppgav
27

SOU 2005:40, s. 189.
Esaisson, Gilljam & Persson, 2011.
29
ibid.
28
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71 procent att de föredrog den valdemokratiska modellen medan
enbart 29 procent föredrog deltagardemokrati.
Samtidigt visar flera undersökningar att det finns ett starkt intresse från medborgarna att delta i medborgardialoger. En undersökning från SKL från 2013 visar att 66 procent av medborgarna
vill delta i medborgardialoger. Medborgarna uppgav ett större intresse för att delta digitalt än för att medverka vid fysiska möten.
Det var 54 procent som föredrog att delta digitalt. Intresset för att
delta digitalt var störst bland de i åldern mellan 25 och 35 år.30 Även
en undersökning som PR-byrån Reformklubben genomförde samma
år visar att en hög andel av medborgarna, 60 procent, vill delta i
medborgardialoger. Det var dock endast tio procent av de som
svarade på Reformklubbens undersökning som uppgav att de blivit
inbjudna att delta och i SKL:s undersökning uppgav 16 procent att
de deltagit i en medborgardialog. I Reformklubbens undersökning
framkom att hälften av de som blivit inbjudna till medborgardialog
hade deltagit.31
11.3.6

Vill de förtroendevalda bjuda in till dialog?

De förtroendevalda är överlag något mindre intresserade av deltagardemokratiska former än medborgarna. När kommunpolitiker
fick ta ställning till frågan om olika demokratiideal framkom det att
75 procent föredrog valdemokrati. Det förekommer vissa skillnader
mellan olika partier och de starkaste förespråkarna av valdemokrati
återfinns bland socialdemokrater och moderater medan vänsterpartister, sverigedemokrater och miljöpartister är starkare anhängare
till deltagardemokrati. I internationella jämförelser framkommer
det att svenska kommunpolitiker är mest skeptiska till deltagardemokrati av alla jämförda europeiska länder.32
I en undersökning av statsvetarna Mikael Gilljam, David Karlsson
och Anders Sundell har frågor ställts till kommunpolitiker om hur
de föredrar att föra dialog med medborgarna. I denna undersökning
framkommer det att medborgarråd och brukarstyrelser är mest
30

SKL, 2014a.
ibid.
32
Karlsson & Gilljam, 2014, s. 74 ff.
31
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populärt medan medborgarpaneler är mindre populärt.33 I samma
studie framgår det att kommunpolitiker i kommuner där det har
skett ett omfattande arbete med olika demokratiutvecklingsprojekt
är mest negativa till ett ökat medborgerligt inflytande i beslutsprocesser. Det är möjligt att de förtroendevalda upplever att detta
arbete har varit omständligt och gjort beslutsprocesserna mer
invecklade eller att intresset från medborgarna att delta har varit
begränsat. I kommuner där det demokratifrämjande arbetet inte
har varit lika omfattande är kommunpolitikerna i regel mer positiva
till ett ökat inslag av deltagardemokratiska metoder. Något som är
än mer anmärkningsvärt är att ledamöter i kommuner med erfarenhet av medborgarprotester är mer positivt inställda till deltagardemokratiska metoder än ledamöter i kommuner med färre inslag
av medborgarprotester. En möjlig tolkning är att ledamöterna i
kommuner där medborgarna protesterar försöker hitta vägar och
metoder i syfte att undvika framtida protester och därmed blivit mer
positivt inställda till deltagardemokrati.
11.3.7

Inom vilka politikområden bjuds medborgarna in
till dialog?

Det finns en stor variation av områden som kommunerna och
landstingen bjuder in till dialog om. Under 2015 sammanställde
SKL en exempelsamling med olika medborgardialoger som genomförts i kommuner och landsting.34 Av de exempel som kommunerna skickade in rörde var tredje stadsplanering. Övriga rörde
ungas inflytande, hälsa, sjukvård och omsorg, tillväxtpolitik och utveckling, kultur samt trafik, miljö och trygghet. I tabellen nedan
framgår vilka områden som medborgarna vill ha dialog om enligt en
enkätundersökning som SKL genomförde 2013.

33
34

Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010.
SKL, 2015c.
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Källa: SKL, 2013a.

Det finns en diskrepans mellan de frågor som medborgarna anser
vara viktiga och de som de bjuds in till dialog om. I en utvärdering
av dialogforum i Botkyrka framgår att vissa teman anses vara alltför
heta för att bli aktuella för dialog av de förtroendevalda. En fråga
blir föremål för dialog om den anses vara ”mogen”.35 En liknande
reflektion görs i en studie av genomförda dialoger i Göteborg. I
studien konstateras att det är främst specifika projekt som blir
föremål för dialog, medan politiskt känsliga frågor eller projekt inte
inkluderas i en dialog. Unga bjuds t.ex. oftare in till dialoger om
aktiviteter på fritidsgården eller vilka böcker som ska köpas in till
biblioteket än till diskussioner om arbetsmarknaden.36 Även i andra
studier framkommer att det ofta är en diskrepans mellan de frågor
som medborgarna vill diskutera och de frågor som blir föremål för
dialog.37
11.3.8

När i beslutsprocessen sker medborgardialogen?

De största möjligheterna att påverka beslut ges tidigt i beslutsprocessen, när idéer och tankar väcks och ärendet ska utredas. Det
är en väsentlig skillnad mellan att få bidra till att formulera problem
och förslag till lösningar mot att få ta del av ett beslut och ges
möjlighet att lämna synpunkter på det. Enligt SKL:s medborgarundersökning är det också i den tidigare fasen av beslutsprocessen
som en majoritet av medborgarna vill delta.38
35

Edström, 2014.
Fridén, 2013.
37
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Källa: Utredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015.

I den enkätstudie av de olika inflytandeverktyg som kommuner och
landsting använder som vi har gjort och som redovisas i tabell 11.5
framkommer det att de flesta kommuner och landsting genomför
medborgardialoger tidigt i beslutsprocessen. Resultaten i vår enkät
bekräftas också delvis av en undersökning av landets kommunfullmäktigeledamöter som gjordes 2008–2009 av Mikael Gilljam,
David Karlsson och Anders Sundell.39 Politikerna i undersökningen
uppgav att den inledande fasen var viktigast att bjuda in medborgarna till. Även om det framgår av enkäterna att medborgardialogerna vanligtvis genomförs tidigt i beslutsprocesser visar utvärderingar av de samråd som genomförs i plan- och byggprocesser
att medborgarna ofta får vara med att ge synpunkter på förslag som
i allt väsentligt är färdiga. Enligt utredningen En effektivare plan–
och bygglovsprocess inleds den formella planprocessen ofta för sent
(SOU 2013:34). Den grundläggande inriktningen i arbetet läggs i
regel fast i kommunens förhandlingar med byggherren. Medborgarnas möjligheter att påverka är därför, enligt utredningen, begränsade. Enligt Transportstyrelsen förhåller det sig på liknande sätt
med samråd enligt kollektivtrafiklagen inför beslut om regionala
trafikförsörjningsprogram. Myndigheten har i flera rapporter lyft fram
vikten av resenärsperspektivet, samverkan redan på förberedelsestadiet
och återkoppling.40

39

Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010.
Se t.ex. Transportstyrelsens rapport 2014-251 s. 28 f, 2014-1081 s. 26 och Trafikanalys
rapport 2014:16 s. 60.
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Vem genomför medborgardialogerna?

Enligt vår enkät genomför tjänstemännen dialogerna i över 90 procent av fallen. De förtroendevalda deltar i 88 procent av dialogerna,
vilket visar att det i de flesta dialoger medverkar både tjänstemän
och förtroendevalda. Nära en femtedel, 17 procent, av kommunerna
och landstingen tar hjälp av externa konsulter vid genomförandet
av dialogerna. Det sätt på vilket de förtroendevalda deltar i dialogerna kan variera. Vi har noterat att flera kommuner och landsting, i sina styrdokument för medborgardialog eller motsvarande,
understryker vikten av att de förtroendevalda inte ska delta i egenskap av partiföreträdare.41 Ett av de motiv som framförs är att
medborgarna primärt är intresserade av sakfrågorna och inte de
politiska meningsskiljaktigheterna.42 Dessa bör, enligt styrdokument vi tagit del av, koncentreras till andra arenor, såsom fullmäktigeförsamlingen eller debatter i media.43
11.3.10 Vem deltar i dialogerna?
Det är svårt att få en bild av vem som deltar i medborgardialoger. I
de sammanställningar av genomförda dialoger som vi har tagit del
av finns det i regel inte några uppgifter om hur deltagandet ser ut
bland olika grupper. Kommunerna och landstingen för vanligen
inte statistik över deltagarna. Enligt en granskning som Göteborgs
kommun gjorde av tre genomförda dialoger framgick det dock att
svenskfödda, äldre personer med högre utbildning var överrepresenterade i dialogerna. Den fann även att kvinnor deltog i lite högre
utsträckning än män, men att männen tenderade att ta och få mer
taltid än kvinnorna.44 Observationerna som görs i granskningen av
Göteborgs kommun har stöd i forskning som visar att det i huvudsak är redan resursstarka grupper som är politiskt aktiva. 45 Att
resursstarka individer deltar mer i samråden vid planprocesserna
framgår också av utredningen En effektivare plan- och bygglovsprocess
41

T.ex. Oxhälja, Landstinget i Värmland.
T.ex. Landstinget i Värmland.
Se t.ex. Region Skåne.
44
Göteborgs Stad, 2013.
45
Se Schlozman et al. 2012 för en längre diskussion. Se även Gilljam & Jodal, 2005.
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43

403

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting

SOU 2016:5

(SOU 2013:34). Vidare har Boverket i flera rapporter lyft både
kvinnors och ungas lägre deltagande i planeringsprocesser.46
En fråga som hänger samman med vem som deltar i medborgardialogerna är frågan om vilka medborgare som kommunerna
och landstingen bjuder in. Vår enkät visar att två tredjedelar av
kommunerna och landstingen riktar inbjudan till specifika målgrupper. Nästan nio av tio kommuner och landsting uppger att
målgruppen utgörs av en grupp som särskilt berörs av den aktuella
frågan. Det är 34 procent av kommunerna och landstingen som
riktar specifika inbjudningar till unga under 18 år. Andra grupper
som lyfts fram i undersökningen är pensionärer, personer med funktionsnedsättning och företagare.
Flera kommuner och landsting uppger också att de arbetar aktivt
för att uppmana resurssvaga grupper och individer, som deltar mer
sällan, att delta. Ett exempel på det är att i de riktlinjer för medborgardialog, som 42 procent av kommunerna och landstingen
uppger att de har antagit, finns ofta formuleringar som understryker vikten av ett uppsökande arbete för att få fler medborgare
att delta. Detta tyder på att kommunerna och landstingen är medvetna om vikten av att deltagandet bör vara representativt. Hur det
uppsökande arbetet tar sig uttryck skiftar. Skolor, förskolor, företag, torg och vårdcentraler är exempel på platser som kommunerna
och landstingen uppger att de besöker i syfte att främja ett ökat
engagemang bland fler grupper av medborgare. Det uppsökande
arbetet kan motiveras med att det rör specifika frågeställningar som
är av särskild relevans och intresse för gruppen. Ett annat motiv
kan vara att gruppen som kommunen eller landstinget vill nå deltar
i lägre utsträckning än andra grupper i de reguljära dialogerna. Vår
undersökning visar vidare att flera kommuner och landsting försöker bredda och fördjupa engagemanget på flera olika sätt.
11.3.11 Information om medborgardialogerna
Hur kommunerna och landstingen informerar om dialogerna kan
ha stor betydelse för hur många som deltar och vilka som deltar. I
den enkät som vi har skickat ut till landets kommuner och lands46

Boverket, 1996, samt Boverket, 2000.
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ting framkommer det att de använder sig av flera olika kanaler för
att nå ut till medborgarna. Information om medborgardialoger finns
på hemsidan hos i princip samtliga kommuner och landsting. Information sprids också genom lokaltidningen, på anslagstavlor och
genom social medier.

Källa: Utredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015.

Information genom sociala medier, såsom Facebook, är, som tabellen
ovan visar, ett populärt sätt att bjuda in medborgarna. En undersökning från 2015 visar att alla landsting och drygt 95 procent av
alla kommuner använder Facebook för någon av sina verksamheter.47 Det är 60 procent av kommunerna och landstingen som
uppger att de i regel informerar de som deltagit om vad dialogen
resulterade i. Något färre, 50 procent, uppger att de återkopplar till
alla invånare i kommunen eller landstinget om vad dialogen har lett
fram till.

11.4

Leder dialogerna till en fördjupad demokrati?

Det är svårt att avgöra i vilken mån medborgardialoger verkligen
leder till en fördjupning av demokratin. Det allmänna engagemanget och tilltron till demokratin påverkas av flera olika faktorer
och det är svårt att bedöma vilken inverkan medborgardialogerna
har i sig. Samtidigt är det svårt att generalisera utifrån utvärderingar
av enskilda framgångsrika eller misslyckade projekt med medborgar47

SKL, 2015.
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dialog. Det saknas en systematisk forskning av vilken effekt medborgardialoger har på demokratin. Generellt sett finns det dock
flera tecken på att medborgarna har fått en starkare röst i den
lokala demokratin. De stora förändringarna av stadsmiljön på 1950och 1960-talet, då stora delarna av storstäderna revs, skedde utan
att medborgarna fick möjlighet att framföra sina synpunkter.
Stadsplaneringen var i regel styrd av experter, politiker och arkitekter som fattade beslut utan att involvera medborgarna. Denna
form av omdaningar är svårare att genomföra i dag eftersom medborgarna nu har större intresse och kapacitet att påverka sin närmiljö.48 Det går dock inte att visa om det är samrådskraven, den
ökade användningen av medborgardialog eller andra faktorer i samhällsutvecklingen, såsom förändringar i mediegranskningen, ökad
demokratisk medvetenhet eller minskad auktoritetstro, som gjort
medborgarna mer benägna att kräva inflytande och protestera.
Kan medborgardialoger leda till att den politiska jämlikheten ökar?
Ett tema som varit centralt inom den akademiska demokratidebatten
är om deltagardemokratiska inslag, såsom medborgardialog, utarmar
den representativa demokratin och partiväsendet. Partiernas roll
och funktion att mobilisera och bilda opinion får konkurrens och
utmanas genom den ökade användningen av medborgardialoger.
Det finns dock inget i den allmänna demokratiutvecklingen som
stödjer sådana farhågor. I kapitel 6 redogör vi för partiernas utveckling under de senaste åren och det finns inget som tyder på att det
ökade användandet av medborgardialog och andra deltagardemokratiska inslag i kommuner och landsting skulle ha påverkat partiernas roll i den lokala demokratin. Snarare kan ökningen av dialoger förstås mot bakgrund av partiernas svårigheter att kanalisera
väljarintresset och ses som en alternativ väg för väljarna att föra
fram sina åsikter och intressen till beslutsfattare.
Däremot ger medborgardialoger inte, till skillnad från den representativa demokratin, alla medborgare samma förutsättningar att
delta och påverka. Medborgardialogen som process är svår att
överblicka och det blir oklart vilka röster som får komma fram och
48

Listerborn, 2015.
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hur de kan göra avtryck. Det finns därför en risk att
medborgardialoger leder till ökad politisk ojämlikhet. Ett problem
är att de som deltar ofta är personer som är direkt berörda och som
motsätter sig förslaget. Det finns en tendens att s.k. ”nimbys” (not
in my back yard) eller resursstarka särintressen organiserar sig och
kan förhindra en process som en bredare allmänhet står bakom. De
som stödjer ett beslut har också lägre motivation att delta i samråd
om dessa. Dessutom har de som saknar resurser att tillgodogöra sig
information och kommunicera på förvaltningens språk ofta sämre
förutsättningar att påverka än resursstarka grupper.49
Forskning visar också, vilket bl.a. Tahvilzadeh diskuterar i underlagsrapporten till utredningen, att det oftast är personer från resursstarka grupper som deltar i medborgardialoger. Det kan innebära
att dessa genom att delta i medborgardialoger stärker sitt inflytande
i den lokala demokratin. I en enkätstudie av statsvetaren Martin
Karlsson om fullmäktigeledamöters syn på medborgerligt deltagande
i politiken framför nära hälften av alla kommunfullmäktigeledamöter att det som är mest negativt med medborgardialoger är att
de kan leda till politisk ojämlikhet.50 Samtidigt ska det tilläggas att
samråd som förs inom ramen för plan- och bygglagen ofta har
föregåtts av möten mellan förtroendevalda, tjänstemän, byggfirmor
och exploatörer. Påverkan som sker genom sådana informella
möten, vilket vi diskuterar i kapitel 10, utgör totalt sett en större
utmaning för den politiska jämlikheten än att resursstarka grupper
deltar i större utsträckning än andra i samråd och medborgardialoger.
Samtidigt visar vår översyn att flera kommuner och landsting
gör riktade satsningar med medborgardialog i syfte att fånga in
intressen och åsikter från individer som deltar i mindre utsträckning. Sådana insatser kan i stället bidra till att utjämna existerande
ojämlikheter i demokratin. Flera forskare menar också att just metoder av inbjudet deltagande kan vara ett sätt att utjämna den politiska ojämlikhet som råder i samhället. Freds- och konfliktforskaren
Hans Abrahamsson pekar på att samhällsförändringar, såsom den
tilltagande globaliseringen och den ökade mångfalden, skapar ett
behov av nya former för deltagande. Han menar att det är viktigt
49
50

Zahkhour, 2015; Stenberg, 2013; Cars, 2015.
Karlsson, 2011.
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att bjuda in medborgarna till att delta i beslutsprocesser för att
därigenom förebygga sociala konflikter.51 Urbanforskaren Carina
Listerborn har också lyft fram behovet av medborgardialoger i
stadsplanering ur ett genusperspektiv. Mansdominansen i byggsektorn och fastighetssektorn har lett till att städer och byggnader ofta
byggs utifrån ett manligt ideal. Detta förhållande lyfts även fram av
Byggkommissionen i slutbetänkandet Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn
(SOU 2002:115). På detta sätt kan samråden ses som forum som ger
underrepresenterade grupper möjligheter att framföra sina synpunkter och intressen.
Brister medborgardialoger i realism?
Under senare år har det inom en del forskning framförts att det
deltagardemokratiska idealet inte alltid fungerar i praktiken. Möjligheterna att påverka beslutsfattandet genom medborgardialoger
har visat sig vara begränsade, vilket bl.a. översyner av samråden
inom ramen för plan- och bygglagen visat. Enligt utredningen En
effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34), som nämnts
tidigare, bjuder kommunerna sällan in medborgarna att delta i diskussioner om markanvändningen i ett tidigt skede då det fortfarande finns möjlighet att påverka. I stora drag är det demokratiska
inflytandet i dessa processer skenbart, enligt utredningen. Utredningen menar därför att medborgarna bör få möjlighet att delta
innan förhållandena mellan olika enskilda intressen, det allmänna
och exploatörer, läggs fast. De dialoginitiativ i Göteborg och Botkyrka som Tahvilzadeh har analyserat och utvärderat visar också att
den faktiska påverkan som medborgarna utövade i dessa processer
var mycket begränsad.52 Han menar i sin underlagsrapport till utredningen att flera av de medborgardialoger som han har studerat
snarare varit negativa för den demokratiska tilliten. I de fall deltagandet inte upplevts som meningsfullt och inte har fått en tydlig
roll i beslutsprocessen har dialogerna varit direkt skadliga för demokratins legitimitet eftersom deltagarna blivit besvikna och desillu51
52

Abrahamsson, 2015; Abrahamsson, 2013.
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sionerade.53 Liknande kritik har framförts mot den s.k. Järvadialogen norr om Stockholm. Flera boende blev missnöjda med att de
synpunkter som framfördes inte följdes upp eller återkopplades.
Dialogprocessen ledde därmed till ett ökat missnöje bland de
boende.54
Ett problem som lyfts fram av forskare är att medborgarna
själva inte har möjlighet att påverka när dialogen ska ske och vad
den ska innehålla. Deltagarna får möjlighet att tycka till om ett
avgränsat antal frågor och på så sätt upplevs inflytandet som begränsat. Arbetet med medborgardialog har också kritiserats för att
vara ett sätt för makthavare att skapa konsensus och för att tysta
ner eventuella politiska konflikter i samhället.55 Eftersom medborgardialoger initieras uppifrån, dvs. av politiker och tjänstemän, och
ofta genomförs av förvaltningen har de ibland beskrivits som ”demokratisk ingenjörskonst”.56 Enligt denna kritik används medborgardialoger i första hand för att legitimera redan fattade beslut snarare
än att inhämta synpunkter inför beslut.
Även statsvetarna Ola Jodal och Mikael Gilljam menar i sin
forskning att det inte går att visa att det lokala arbetet med deltagardemokrati har haft någon effekt på den demokratiska vitaliteten.57 De har försökt mäta vilka effekter insatserna för att utveckla demokratin lokalt genom deltagardemokratiska former har
haft på bl.a. det politiska engagemanget, systemtilltron, politiskt
intresse och valdeltagandet. Enligt deras studier finns det inget som
visar att satsningar på sådan typ av demokratiutveckling har lett till
mer aktiva och tillitsfulla medborgare. I någon mån har sådana insatser till och med haft negativa effekter.
Flera forskare har också pekat på att intresset att medverka i de
deltagardemokratiska formerna inte är i nivå med vad idealet föreskriver.58 Vår översyn av medborgardialogerna visar förvisso att det
finns ett relativt stort intresse av att delta, men att det är mycket få
som faktiskt deltar. Även om medborgardialogerna inte alltid lett till
att medborgarna ges ett reellt inflytande finns det en önskan om att
53

ibid.
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få tycka till om frågor i den lokala demokratin mellan valen. I en
forskningssammanställning om medborgardialoger i stadsbyggnadsprocessen av Stiftelsen för forskning och utveckling inom
arkitektur och samhällsbyggnad framförs kritik mot hur samrådsoch medborgardialogsprocesser i regel genomförs. Samtidigt ges en
bild av att medborgarna har ett intresse av att kunna framföra sina
synpunkter och att dialoger och samråd i sig är viktiga för att skapa
socialt hållbara städer. Det är enligt forskarna inte en fråga om att
medborgardialoger och samråd som sådana är problematiska utan
om att metoderna inte alltid är genomtänka och att dialoger och
samråd sker för sent i beslutsprocessen.59 I en skrift som SKL
sammanställt redovisas 250 olika exempel på medborgardialog runt
om i Sverige. Av den framgår det att kommunernas och landstingens
erfarenheter av medborgardialog oftast är positiva och de flesta
menar att dialogerna har bidragit till att beslutsunderlaget har blivit
bättre. I de utvärderingar som flera kommuner och landsting har
gjort av sitt arbete med medborgardialog framkommer dock att
personer från resursstarka grupper ofta deltar i större utsträckning
än andra.60
I sin underlagsrapport till oss redogör också Tahvilzadeh för
några exempel när ett arbete med deltagardemokrati har bidragit till
att fördjupa demokratin. Dessa exempel har vägletts av principer,
regler och rutiner och har tilldelats tillräckliga resurser. De framgångsrika exemplen som Tahvilzadeh lyfter fram har det gemensamt att det sker en långtgående delegering av beslutsmakten, men
att dialogerna samtidigt handleds och koordineras. När medborgarna
själva sätter agendan för deltagandet kan dialogerna, enligt
Tahvilzadeh, bli praktiskt orienterade och resultera i beslut som
gynnar medborgares intressen. Ramarna för deltagandet måste omformas i linje med deltagarnas villkor och intressen och det måste
finnas utrymme för konflikt och ”dålig stämning”.61
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Lindholm, Oliveria e Costa & Wiberg, 2015.
SKL, 2015c.
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Tahvilzadeh, 2015.
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Överväganden och förslag
om medborgardialog och samråd

Sammanfattande analys: Medborgardialoger kan bidra till att
de beslut som fattas av kommuner eller landsting tar hänsyn till
fler perspektiv och blir bättre förankrade. Därmed kan konflikter vid beslutens genomförande undvikas. Vi anser att det är
av betydelse för demokratins legitimitet att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför
beslut.
Medborgardialoger som skapar falska förhoppningar om inflytande kan dock ge negativa effekter för demokratins legitimitet. Det måste därför vara tydligt för kommun- och landstingsmedlemmarna om när och i vilka frågor som möjlighet att
framföra synpunkter finns och vilka möjligheter att påverka som
ges. Kommunerna och landstingen bör vid genomförandet av
medborgardialoger och samråd vidta åtgärder för att försäkra sig
om att de inte leder till ojämlikt inflytande. Fullmäktige bör
också anta riktlinjer eller principer för medborgardialogerna och
samråden.
Användandet av medborgardialog och andra former för kommunikation mellan väljare och förtroendevalda har ökat markant sedan
början av 2000-talet. Medborgardialogerna kan bidra till att besluten
får en djupare förankring och starkare legitimitet. När enskilda ges
möjligheter att delta i de politiska beslutsprocesserna kan beslutsfattarna få ett bättre underlag inför beslut och en ökad förståelse
för olika gruppers behov och intressen. Därmed kan intressekonflikter eller missnöjesyttringar undvikas vid genomförandet av
politiska beslut. På detta sätt kan medborgardialoger vara ett sätt
att undvika att frågor blir föremål för folkinitiativ, vilket vi diskuterar i kapitel 12. Det finns också en önskan i samhället, från
enskilda och sammanslutningar eller organisationer, att få föra fram
sina åsikter inför beslut som påverkar dem. Därutöver har partierna
svårigheter att kanalisera väljarintresset, vilket vi har konstaterat i
kapitel 6, och därför finns det ett behov av alternativa kanaler för
väljarna att föra fram sina intressen och åsikter till beslutsfattarna.
Metoder för deltagande i de politiska beslutsprocesserna kan också
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skapa möjligheter för personer och grupper som annars deltar i
mindre utsträckning att göra sin röst hörd. Den ökade mångfalden
i samhället innebär också att beslutsfattandet bör ta hänsyn till fler
och olika intressen och behov. Att flertalet kommuner och landsting numer bjuder in invånarna att delta i de politiska beslutsprocesserna är därför positivt.
Vår översyn visar att när kommuner och landsting bjuder in till
dialog, oavsett om detta gäller lagstadgade samråd eller medborgardialoger som sker på kommunens eller landstingets eget initiativ, är
tydlighet om vilka möjligheter till inflytande som dialogerna ger
kritiskt. Samrådsaktiviteter som inger förhoppningar om direktinflytande, men som inte infrias kan leda till att förtroendet för
demokratin som sådan undermineras. Medborgardialog bör i första
hand vara en metod för beslutsfattare att lyssna in och fånga upp
intressen och åsikter i samhället för att på så vis få ett bättre beslutsunderlag. Genom en medborgardialog kan enskilda få möjligheter att framföra synpunkter och påverka beslut, men det måste
vara tydligt att besluten i sig fattas av de folkvalda. Att i ett samråd
eller en medborgardialog överföra beslutsmakt bör, enligt vår
mening, endast ske i begränsad utsträckning och i väl avgränsade
frågor. Motiven för detta är att en sådan form av demokratiskt
deltagande inte ger, på samma sätt som de representativa beslutsformerna, ett jämlikt inflytande. Ett direktdemokratiskt beslutsfattande är dessutom svårare att granska och det omges inte av
samma möjligheter till ansvarsutkrävande. Det är däremot viktigt
att det demokratiska deltagandet är meningsfullt och att deltagarna
genom att framföra sina synpunkter kan göra avtryck i den politiska beslutsprocessen.
Mot denna bakgrund menar vi att det är viktigt att de som bor
och verkar i kommuner och landsting ges möjligheter att lämna
synpunkter tidigt i beslutsprocessen, dels i syfte att öka möjligheterna till inflytande och bredda deltagandet, dels i syfte att höja
kvaliteten på de politiska besluten. Vi föreslår därför att fullmäktige ska verka för att kommun- och landstingsmedlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Ur demokratisk synvinkel är deltagarperspektivet särskilt centralt
när det gäller viktigare beslut.
Det är också viktigt att deltagandet inte blir en aktivitet som
enbart engagerar ett fåtal individer med specifika särintressen. Ett
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brett och ett representativt deltagande är avgörande för att medborgardialoger ska utgöra ett relevant inslag i demokratin. Kommunerna och landstingen bör därför vidta åtgärder som syftar till
att förstärka den politiska jämlikheten vid genomförandet av medborgardialoger och samråd.
Det finns också skäl att förtydliga när och i vilka frågor som
kommuner och landsting avser att använda olika former av medborgardialog. Medborgarna bör kunna förutse vilka frågor som
kommer att tas upp för dialog. Vi anser därför att kommunerna
och landstingen bör anta principer och riktlinjer för medborgardialogerna. Riktlinjerna bör innehålla syftet och målsättningen med
medborgardialogerna, i vilka ärenden medborgardialog ska genomföras, hur de ska dokumenteras och hur resultaten ska kommuniceras till medlemmarna.
11.5.1

Medlemmarna ska ha förutsättningar att delta

Utredningens förslag: Fullmäktige ska verka för att medlemmarna i kommunen eller i kommun inom landstinget har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Det kommunala självstyret är en grundläggande del av den svenska
demokratin. Av regeringsformens portalparagraf framgår det att folkstyret ska förverkligas genom ett representativt styrelseskick och
det kommunala självstyret. Det kommunala självstyrets legitimitet
grundar sig också på dess demokratiska värden. Närheten till beslutsfattare ger medborgarna bättre förutsättningar att delta, utöva
inflytande och utkräva ansvar. Besluten kan anpassas till de lokala
omständigheterna och styret blir därmed mer effektivt. Genom att
medborgarna ges möjlighet till inflytande över vardagsnära frågor
kan legitimiteten för hela det politiska systemet stärkas. Kommunallagen, vilken kan ses som kommunernas grundlag, är utformad
utifrån idén om ett styre av och genom folket.62 Kommunallagskommittén (SOU 1990:24), som lade grunden för vår nuvarande
kommunallag, slog fast att all kommunal verksamhet ska bygga på
62

Se kommunallagen 1 kap. 1 § (jfr regeringsformen 1 kap. 1 §).
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en representativ demokrati och ett starkt medborgerligt engagemang (prop. 1990/91:117). En av kommitténs utgångspunkter var
att medborgarna ska garanteras goda möjligheter till insyn och
inflytande över kommunernas och landstingens verksamhet. Även
om bestämmelser om brukarinflytande, självförvaltningsorgan och
öppna nämndmöten infördes i kommunallagen gav den förhållandevis begränsade möjligheter till ett direktdeltagande. Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48), som tillsattes 1999, menade
att det fanns skäl att i kommunallagens portalparagraf lyfta fram
demokratins värde i den kommunala praktiken på samma sätt som
regeringsformens inledande paragraf. Det skulle framgå att styret i
kommunerna och landstingen bygger på det kommunala självstyret
och demokratins grund. Demokratin är, som regeringen konstaterar
i propositionen, den viktigaste värdegrunden för kommunalt självstyre (prop. 2001/02:80 s. 73). Genom medborgarförslagen och folkinitiativet, som var förslag som lämnades av Kommundemokratikommittén och den föregående Lokaldemokratikommittén, stärktes
medborgarinflytandet.
Den senaste översynen av kommunallagen, Utredningen om en
kommunallag för framtiden, har föreslagit att alla bestämmelser om
medborgarnas möjligheter till delaktighet, inflytande och insyn ska
samlas i ett särskilt kapitel. På detta sätt tas, enligt utredningen,
ytterligare ett steg mot principen att medborgarna ska garanteras
goda möjligheter till insyn och inflytande över den kommunala
verksamheten, vilket är en av de grundläggande principerna bakom
kommunallagen (SOU 2015:24 s. 703). Enligt utredningens förslag
ska detta kapitel ha rubriken ”medborgarna” och här ska bestämmelser om bl.a. medlemskap, rösträtt, medborgarförslag, folkinitiativ, brukarinflytande, självförvaltning, mötesoffentlighet, handlingsoffentlighet m.m. samlas. Genom att samla alla bestämmelser som
rör medborgarna blir kommunallagen tydligare. Det leder emellertid inte till att medborgarnas möjligheter till inflytande och insyn i
sig stärks per automatik. Vi menar därför att principen om att medborgarna ska garanteras goda möjligheter till insyn och inflytande
över den kommunala verksamheten explicit bör framgå i kommunallagen.
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En paragraf om att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta och
framföra sina synpunkter förs in kommunallagen
Kommunerna och landstingen kan inom ramen för kommunallagen
själva ta initiativ till att föra dialog och samråd eller på andra sätt
uppmuntra medlemmarna att delta och utöva inflytande. Fullmäktige får besluta att synpunkter från medlemmarna ska inhämtas
som ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga (5 kap. 34 § KL). Det kan ske genom en folkomröstning, en
opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Det finns
också särskilda samrådskrav inom några politikområden, däribland
enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommuner och landsting är
emellertid inte skyldiga att rådfråga medlemmarna inför andra
beslut som har särskild betydelse för dem.
Vi anser att en ny bestämmelse ska införas om att fullmäktige
ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta i politiska beslutsprocesser. Bestämmelsen avspeglar i en vidare betydelse regeringsformens andra paragraf (1 kap. 2 §) där det uttrycks
att det allmänna ska verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Vårt förslag kan jämföras med
den paragraf om medborgarnas rätt till deltagande och påverkan
som finns i den finska kommunallagen (se lagens 4 kap. 27 §). Enligt
denna ska fullmäktige se till att kommunens invånare och de som
utnyttjar kommunens tjänster har förutsättningar att delta i och
påverka kommunens verksamhet.
Vårt förslag medför att kommunerna och landstingen ska verka
för att alla har kännedom om sina rättigheter och möjligheter till
inflytande. Det innebär vidare att kommuner och landsting bör
överväga vilka åtgärder som kan tas för att medlemmarna ska kunna
framföra sina synpunkter, i synnerhet inför beslut av särskild betydelse för medlemmarna. De flesta kommuner och landsting har sett
värdet av att stimulera det demokratiska deltagande och genomför
redan i dag åtgärder för att ge medborgarna goda möjligheter till att
delta och framföra synpunkter. Det sker huvudsakligen genom ett
arbete med olika former av medborgardialog. Vårt förslag är utformat så att kommunerna och landstingen kan anpassa arbetet med
att främja medborgarnas delaktighet utifrån de lokala förhållandena. Förutsättningarna och behoven för det lokala demokratiarbetet skiljer sig mellan olika kommuner och landsting beroende
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på storlek och befolkningssammansättning. Det handlar om ett
konkret arbete utifrån en princip om delaktighet. Bestämmelsen
ska därför enligt vår mening inte ange vad dessa insatser innebär i
detalj, utan vara utformad just som en målsättning.
Kunskap är en förutsättning för att kunna delta i politiska
beslutsprocesser
En grundläggande förutsättning för att kunna delta och därigenom
utöva inflytande är kunskap om hur demokratin fungerar. Ett demokratifrämjande arbete måste i första hand handla om att sprida kunskap och information om de rättigheter och möjligheter till inflytande som var och en åtnjuter. Enskilda individer har inga skyldigheter att delta i demokratiska processer. Var och en har rätt att
avstå från att rösta i de allmänna valen eller från att medverka i
föreningslivet, medborgardialoger eller på andra demokratiska arenor.
Det är dock av betydelse att den enskilde känner till vilka rättigheter och skyldigheter hen har. Valet att inte delta ska vara ett aktivt val.
Förslaget understryker vikten av att enskilda ges förutsättningar
att delta. Eftersom ett deltagande då sker på kommunens eller
landstingets arena har fullmäktige ett ansvar att verka för att
möjligheterna att vara med och påverka blir någorlunda likvärdiga.
Kommunerna och landstingen har redan i dag ett allmänt ansvar för
de synpunkter som de får ta emot, som följer av förvaltningslagens
regler, liksom ett i detta sammanhang mer specifikt informationsansvar. Det gäller i första hand den information som ska tillkännages på anslagstavlan, t.ex. information om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, upplysningar om hur beslut kan överklagas, kommunala föreskrifter samt styrelsens förslag till budget
och kommunens årsredovisning. Anslagstavlan ska enligt ett förslag från Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU
2015:24) finnas på kommunens webbplats. Vi föreslår i 11.5.7 att
kommunerna och landstingen på sin webbplats särskilt bör redovisa
information som är relevant för den enskildes demokratiska delaktighet.
Utöver detta menar vi att kommunerna och landstingen också
bör verka för att informera om hur kommunen eller landstinget
styrs, hur man initierar en folkomröstning eller hur man som
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medborgare kan väcka ett ärende i fullmäktige (för närvarande
genom medborgarförslag, se avsnitt 13.5.1). Det kan också gälla
vilket stöd en förening kan få från det offentliga, hur man söker
bidrag eller om det finns möteslokaler att tillgå. I utredningens
möten med förtroendevalda, tjänstemän och organisationer har det
framkommit att kunskapen om hur demokratin fungerar på lokal
nivå generellt sett är dålig bland medborgarna. Den bristande kunskapen om hur kommuner fungerar har också bekräftats av undersökningar som SKL och MUCF har genomfört.63 Det finns grupper
som har särskilt svaga kunskaper om sina demokratiska rättigheter
och hur demokratins processer fungerar, t.ex. utrikes födda och
unga.64 Den sammantagna bilden av det medborgerliga engagemanget mellan valen är att det finns tydliga skillnader i deltagandet
mellan å ena sidan socioekonomiskt starka och högutbildade
grupper och å andra sidan socioekonomiskt svaga och lågutbildade
grupper. Det är därför viktigt att kommunerna och landstingen
verkar för att alla ges samma möjligheter att delta. Det finns t.ex. ett
värde i riktade informationsinsatser och information som är anpassad
efter olika målgruppers språkfärdighet eller funktionsförmåga.
En central del när det kommer till insatser för att skapa förutsättningar för delaktighet är det främjandearbete som sker innan
valen. Vi beskriver exempel på sådana åtgärder i kapitel 5. Ett arbete
för att skapa goda förutsättningar för delaktighet bör dock inte
begränsas till de allmänna valen. Det är viktigt att arbetet sker
kontinuerligt och avser ett brett medborgerligt engagemang. Flera
kommuner och landsting genomför sådana åtgärder och har anställt
s.k. demokratiutvecklare som verkar för att öka deltagandet i samhället. Ofta har dessa också ett uppdrag att höja kunskapen om
demokratin. Några kommuner arbetar också med samhällsinformatörer. Ytterligare rekommendationer om hur fullmäktige kan
verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter ges i 11.5.4 och 11.5.5.

63

SKL, 2014c; Ungdomsstyrelsen, 2013a.
Andelen som inte kan överklaga beslut själv är dubbelt så hög bland utrikes födda än inrikes födda enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, SCB 2012.
64
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Den medborgerliga delaktigheten bör hanteras av
fullmäktige

Utredningens bedömning: Den medborgerliga delaktigheten
bör hanteras inom ramen för de folkvaldas forum, nämligen
under beredningen av ärenden till fullmäktige. Förslaget om att
verka för att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta och
framföra sina synpunkter inför beslut ska ses som en demokratisk princip.
Kommunerna och landstingen är i dag skyldiga att föra dialoger
med kommun- och landstingsmedlemmarna i vissa frågor. Enligt
plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen vid upprättandet av
detaljplanen samråda med bl.a. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda kommuner. Även kända sakägare och boende
som berörs, sammanslutningar och enskilda i övrigt, som har ett
väsentligt intresse av förslaget, ska enligt lagen ges tillfälle att delta
i samrådet. Samrådskrav föreligger på ett liknande sätt när kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller gör en ändring i
planen, och ska t.ex. involvera andra kommuner, regionplaneorgan
och myndigheter som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och
transportinfrastrukturplanering. Även kollektivtrafiklagen (2010:1065)
innehåller ett krav på samråd.
Det finns också krav på samråd i andra sammanhang. Enligt
miljöbalken (1998:808) ska t.ex. den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller tillåtlighet
samråda med myndigheter och särskilt berörda. Ett annat exempel
är lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Den slår fast att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och, så
långt som det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Det finns däremot inga tvingande regler i
kommunallagen som ålägger kommunerna och landstingen att
samråda inför viktiga beslut med medlemmarna i kommunen eller i
en kommun inom landstinget.
Kommundemokratikommittén föreslog i betänkandet Att tänka
efter före – samråd i kommuner och landsting (SOU 2001:89) ett införande av tvingande samrådsbestämmelser i kommunallagen. De
folkbokförda i kommunerna eller i en kommun inom landstinget
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borde enligt kommittén särskilt bjudas in att påverka beslut som
binder såväl en framtida generation som framtida politiska majoriteter i fullmäktige. Beslut i fråga om samråd i ett ärende skulle
kunna överklagas i samband med överklagande av de beslut genom
vilket fullmäktige avgjort ärendet. Förslaget ledde inte till lagstiftning.
Fördelar med att inhämta synpunkter vid beslut
Vi anser att det förslag som Kommundemokratikommittén
presenterade har flera demokratiska förtjänster. Det skulle stimulera det demokratiska deltagandet och försäkra att underlag för
beslut får en högre kvalitet. Genom ett samrådskrav blir det tydligt
för både väljare och förtroendevalda om vad och när samråd ska
hållas. Möjligheterna att påverka blir också mer likvärdiga för alla,
oavsett kommun eller landsting. Det ger goda möjligheter för
medborgarna att delge de förtroendevalda sina synpunkter i frågor
som medför långsiktiga effekter, samtidigt som graden av informalitet och oreglerade beredningsformer minskar. Vi har därför utrett
möjligheterna att införa ett samrådskrav i likhet med det som kommittén presenterade.
Vår utredning visar dock att ett tvingande samrådskrav skulle
kunna ge upphov till flera svårigheter för kommunerna och landstingen. Detta hänger främst ihop med att kommitténs förslag innebar en möjlighet till överklagande och laglighetsprövning. Eftersom
ett samråd alltid får genomföras, oavsett om de kriterier som är
föreskrivna för samrådet är uppfyllda eller inte, blir överklaganden i
praktiken en fråga om antingen beslut att inte ha samråd, eller
beslutet i sak inför vilket samråd har hållits, men där det hävdas att
samrådsförfarandet inte har skett på rätt sätt. Det finns på detta
sätt en risk att ett samrådskrav leder till att ett flertal överklaganden kommer riktas mot själva samrådsprocessen, men som i
realiteten avser beslutet i sakfrågan. Sammantaget skulle ett samrådskrav kunna leda till att antalet överklaganden ökar och att konfliktnivån i den lokala demokratin tilltar i stället för att minska.
Kommunerna och landstingen skulle kunna bli onödigt svårstyrda.
Eftersom personer som inte är nöjda med ett beslut skulle kunna
överklaga processen och därmed förhala beslutet riskerar besluts-
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fattandet att bli ineffektivt och långsamt, vilket sammantaget skulle
vara negativt för demokratin. Det är inte heller i alla avseenden
lämpligt att i lag beskriva hur en samrådsprocess bör gå till. Det
gäller i synnerhet avstämningar av frågor som berör samtliga medlemmar. Kommuner och landsting har olika förutsättningar, bl.a.
beroende på storlek och befolkningssammansättning.
Det är således enligt vår mening inte rimligt att införa ett krav
på en specifik samrådsprocess. Vi menar att det däremot finns skäl
att lyfta betydelsen av att medlemmar deltar och att det bör framgå
av kommunallagen att kommun- och landstingsmedlemmar ska ges
förutsättningar att framföra sina synpunkter inför beslut. Kommunallagen ger fullmäktige en möjlighet att som ett led i beredningsprocessen inhämta synpunkter från medlemmarna, men det
finns inte något krav på det. Vi menar att kommunerna och landstingen, på ett liknande sätt som regeringen, bör arbeta med att
inhämta synpunkter. Enligt 7 kap. 2 § i regeringsformen ska vid
beredningen av regeringsärenden ”behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter” och upplysningar och
yttranden ska i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Därutöver uttrycks det att ”även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.”
De ärenden som regeringen bereder är av ett annat slag än de
som bereds av kommunerna och landstingen. Kommunerna och
landstingen har inte en lagstiftande makt och beredningsprocessen
är annorlunda än på den nationella nivån. De beslut som kommunerna och landstingen fattar har dock ofta både långsiktiga och
stora ekonomiska konsekvenser för samhället i stort och för den
enskilda individen. Kommunerna och landstingen ansvarar också
för ett flertal olika verksamheter och kommunala myndigheter,
såsom äldreboenden, skolor, sjukhus, räddningstjänst och förvaltningsorgan vars verksamhet har stor samhällspåverkan och avgörande
betydelse för enskilda. Det finns därför goda skäl för att kommunerna och landstingen ger medlemmarna tillfälle att framföra sina
synpunkter inför beslut, i synnerhet inför beslut som är av särskild
vikt. Ett arbete med att inhämta medlemmarnas synpunkter inför
beslut kan förbättra beslutsunderlagen och stärka den demokratiska legitimiteten för enskilt viktiga beslut.
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Ytterligare motiv till att inhämta synpunkter under beredningen av
beslut
Det finns, utöver vad vi redovisat ovan, flera skäl till att det bör
framgå av lag att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut.
Genom att bestämmelsen förs in i lag blir det tydligt att det
medborgerliga deltagandet är en hörnsten i den lokala demokratin.
Kommuner och landsting blir även motiverade att ta fram en praxis
om hur och när medlemmarna ska ges möjligheter att framföra
synpunkter, vilket vi redogör för här under. Behovet av bestämmelsen ska också ses mot bakgrund av de politiska partiernas bristande förmåga att utgöra en länk mellan beslutsfattarna och väljarna,
vilket vi redogör för i kapitel 6. Bestämmelsen motiveras dessutom
av andra samhällsförändringar, däribland den ökade mångfalden i
samhället, vilken gör det särskilt viktigt för kommuner och landsting att inhämta de olika synpunkter och perspektiv som medborgarna har. Som vi redogjort för finns det stora skillnader i
valdeltagande mellan olika väljargrupper. Därtill är flera grupper, i
synnerhet utrikes födda och socioekonomiskt svaga grupper, underrepresenterade bland de förtroendevalda. Insatser för att inhämta
synpunkter från allmänheten inför beslut är därför, som vi ser det,
ett nödvändigt komplement till det representativa folkstyret. En
ökad demokratisk delaktighet är viktig för att förebygga social oro
och konflikter i lokalsamhället samt göra samhället motståndskraftigt mot antidemokratiska krafter, såsom våldsbejakande extremism. Sammantaget är det en fråga om social hållbarhet.
Som framgått inledningsvis är det medborgerliga engagemanget
ett demokrativärde som är en av de uttalade grundprinciperna till
kommunallagen. Den grundläggande principen för kommunernas
styre är dock, och bör alltjämt vara, den representativa demokratin.
Vårt förslag bygger därmed på att åsikter och yttringar ska kunna
fångas upp och hanteras inom ramen för de folkvaldas forum,
närmare bestämt under beredningen av ärenden till fullmäktige.
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Fullmäktige avgör hur deltagandeperspektivet ska uppnås
Vårt förslag motiverar fullmäktige att vid ärendens beredning överväga deltagarperspektivet. Det handlar om att verka för att medlemmar har förutsättningar till delaktighet. Det omfattar, såsom vi
beskrivit i 11.5.1, att medlemmarna har information som är relevant
för den enskildes deltagande. Alla bör ha kännedom om sina rättigheter och möjligheter till inflytande. Ytterligare rekommendationer
om detta ges i 11.5.4 och 11.5.5. Det är fullmäktige som avgör
behovet och omfattningen av informations- och demokratifrämjande
insatser i kommunen eller landstinget.
Därutöver kan förslaget innebära ett konkret arbete för att
medlemmarna ska ges möjligheter att föra fram synpunkter inför
ett beslut, under förutsättning att fullmäktige bedömer att så ska
ske. Förslaget anger dock inget om vilka typer av beslut som medlemmarna ska ges möjligheter att framföra synpunkter inför. Det är
inte möjligt – eller lämpligt – att kräva att fullmäktige aktivt ska
verka för medlemmarna ska föra fram synpunkter inför alla typer
av beslut. Det är inte alla frågor som lämpar sig för inslag av ett
direktdemokratiskt deltagande och det kan därför finnas skäl att
avgränsa vilka frågor där någon form av samråd ska ske. Fullmäktige bör därför i sitt reglemente eller arbetsordning ta ställning
till vilka beslut som bör beredas med ett medborgerligt deltagande.
Vi menar att deltagarperspektivet ur demokratisk synvinkel är särskilt centralt när det gäller viktigare beslut.
Vid avgränsningen kan vägledning hämtas från Kommundemokratikommitténs diskussion om inför vilka beslut samråd ska
ske. Enligt betänkandet Att tänka efter före – samråd i kommuner
och landsting (SOU 2001:89) bör samråd ske inför beslut som medför dels långsiktiga effekter, dels att de förhållanden som rått före
beslutet inte kan återställas utan stora ekonomiska konsekvenser.
Att ett beslut medför långsiktiga effekter innebär enligt kommittén
att det kan leda till åtgärder som är av permanent natur eller som är
avsedda att bestå bortom det därpå följande kommunal- eller
landstingsvalet, dvs. sådana åtgärder som inte kan återställas relativt
snabbt av en ny politisk majoritet. Med stor ekonomisk konsekvens
avsåg kommittén inte åtgärdens ekonomiska omfattning som sådan,
utan i stället kostnaden för att återställa de förhållanden som rådde
innan beslutet verkställdes. Det principiellt viktiga är om besluten
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kan anses binda framtida generationer och majoriteter i fullmäktige. Återställningskostnaden kan då tjäna som ett riktmärke för att
avgöra om ett beslut har stora ekonomiska konsekvenser. Exempel
på beslut som kan få långsiktiga effekter och stor ekonomisk
konsekvens var enligt kommittén stora investeringar i infrastruktur, vissa stora investeringar i fastigheter, stora försäljningar av
kommunala tillgångar, kritisk avveckling av kommunal verksamhet
samt avtal med annan om drift av kommunal verksamhet av stor
omfattning.
Det är dock svårt att i sak definiera vilka beslut som är av
särskild vikt för medlemmarna och som kan få långsiktiga effekter
och stor ekonomisk konsekvens. Förändringar i kommuner och
landsting kan vara ett resultat av flera mindre beslut. Omständigheterna varierar också mellan olika kommuner och landsting. Vi
menar ändå att fullmäktigt bör göra ett principiellt ställningstagande som kan utgöra en riktlinje för vilka beslut som bör beredas
med ett medborgerligt deltagande. Vår analys visar att det idag
finns en otydlighet om när och inför vilka beslut som medborgardialoger genomförs i kommuner och landsting. Såsom vi visat i
kapitel 10 om remissförfarandet på nationell nivå sätter intresseorganisationerna ett värde i att detta sker enligt tydliga och formella regler som gör det möjligt att förutsäga hur deltagandet ska
ske. På samma sätt är det av betydelse att kommun- och landstingsmedlemmarna har kännedom om vilka beslut som de ges
möjligheter att påverka. De resonemang vi för ovan kan tjäna som
vägledning för ett sådant ställningstagande i fullmäktige.
Det ska vara fullmäktige som beslutar om när och hur medlemmarna
ska få framföra sina synpunkter
Fullmäktige bör närmare avgöra när och hur medlemmars deltagande ska ske. Det handlar t.ex. om att se till att det finns forum för
nödvändiga samråd. Detta ligger i linje med fullmäktiges ansvar för
att ett ärende är tillräckligt berett inför beslut (jfr 5 kap. 26–28 §§
KL). Eftersom det finns olika förutsättningar mellan kommuner
och landsting lämnar dock bestämmelsen till fullmäktige att hitta
formerna för medlemmarnas deltagande, liksom att ange närmare
hur och inför vilka beslut som synpunkter ska inhämtas. Det kan
innebära olika former av rådslag eller remissförfarande. Ett arbete
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med att inhämta synpunkter från medlemmarna måste kunna utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Medborgardialoger där
beslutsfattare och individer träffas fysiskt för att diskutera en fråga
kan vara värdefulla i mindre orter eller när specifika frågor ska
avhandlas, men i stora kommuner och landsting kan det vara mer
effektivt att använda digitala verktyg, enkäter eller fokusgrupper.
Det finns fördelar med att fullmäktige upparbetar en praxis om i
vilka beslut medlemmarna ska ges tillfälle att framföra synpunkter.
Detta kan exempelvis ske genom föreskrifter i arbetsordningen för
hur handläggningen ska gå till (jfr 5 kap. 63–64 §§ KL) eller genom
att fullmäktige fattar principer eller riktlinjer för hur samråden ska
ske, vilket vi redogör för närmare i 11.5.3
Detta innebär bl.a. att fullmäktige kan välja att utforma sin
beredningsprocess på ett sådant sätt att ärenden inom ramen för
den gängse beredningen i kommunen eller landstinget kommer att
passera olika instanser som kan tillföra beslutsunderlag. Det normala är exempelvis att en fråga före fullmäktigebeslut har behandlats i motsvarande en facknämnd, som lämnat ett yttrande med ett
förslag till fullmäktige i fråga om beslut. På samma sätt kan fullmäktige utforma sin organisation och sin beredningsprocess på ett
sådant sätt att fler perspektiv kommer till uttryck i beslutsunderlaget till fullmäktige. Det kan innebära att det finns skäl att låta
ärenden, på samma sätt som när det gäller facknämnder, passera
olika former av medborgarråd, en demokratiberedning eller annat
forum med uppdrag att tillgodose det demokratiska deltagandet.
Eftersom vi enligt direktiven särskilt ska överväga insatser som kan
stärka ungas engagemang har vi lyft vad detta förslag innebär för
unga också i kapitel 14 som rör unga.
Det är fullmäktige som har det huvudsakliga ansvaret för att ge
medlemmarna förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter, men eftersom flertalet ärenden bereds av nämnderna bör
inhämtandet av synpunkter också kunna genomföras av nämnderna
själva eller av t.ex. en demokratiberedning. Hur detta ska gå till bör
framgå av reglementen eller den arbetsordning, som beslutats av
fullmäktige.
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Vem ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter?
Fullmäktiges arbete för att skapa förutsättningarna för medlemmarnas deltagande bör omfatta samtliga kommun- och landstingsmedlemmar. Alla medlemmar bör ha information som är relevant
för deras demokratiska delaktighet. Informationen bör anpassas till
särskilda målgrupper utifrån t.ex. språk- eller funktionsförmåga.
I de fall som fullmäktige väljer att inhämta synpunkter inför
beslut genom samråd eller liknande förfarande bör i princip alla
medlemmar ges möjligheter att delta, i synnerhet om det gäller
frågor av långsiktig karaktär och stor ekonomisk betydelse. Sådana
beslut kan påverka framtida generationer och är därför även av vikt
för de som ännu inte har fått rösträtt. Barn och unga samt utländska medborgare som är folkbokförda, men än inte har rösträtt i
kommunen eller landstinget, bör i sådana fall ges möjlighet att yttra
sig. Att inkludera unga och äldre kan också motverka den i det
politiska systemet med mandatperioder inbyggda risken för att de
förtroendevalda, i en mer kortsiktig önskan att tillfredsställa väljare
och att bli omvalda, inte tar hänsyn till nästkommande generations
intressen och behov. När det gäller ungas rätt att yttra sig finns det
anledning för kommunerna och landstingen att genomföra särskilda åtgärder för att tillgodose deras förutsättningar och perspektiv, vilket vi beskriver i kapitel 14.
Kommunen och landstinget kan också välja att vända sig till
särskilt utvalda aktörer, individer eller grupper av medlemmar. Det
kan gälla medlemmar som är särskilt berörda av ett förslag. Alla
som har ett särskilt intresse av en fråga dock bör ges möjlighet att
framföra synpunkter.
Med medlemmar i kommunen omfattas även juridiska personer,
exempelvis företag och ideella föreningar, om de äger fast egendom
i kommunen.65 De medborgardialoger som kommunerna genomför
riktar sig oftast till enskilda individer. Det finns, såsom vi ser det,
ett värde i att även andra aktörer än enskilda individer hörs inför
beslut. Företag kan t.ex. ha särskild kunskap som är viktig att ta
65

Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) föreslår att juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i kommunen, dvs. som har kontor,
filial, fabrik, verkstad eller affärslokal i kommunen eller landstinget eller en ideell förening
vars styrelse har säte i kommunen eller som bedriver verksamhet i kommunen, ska räknas
som medlemmar. Förslaget är under beredning.
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vara på. De kan också framföra synpunkter om hur ett förslag
påverkar deras förmåga att bedriva en ekonomisk verksamhet.
Föreningslivet är av särskild betydelse att inkludera i en beredningsprocess. Det är genom att organisera sig och gå samman i
medborgarsammanslutningar som enskilda kan få en röststyrka.
Ideella föreningar har ofta särskild kunskap som kan vara värdefull
för kommunerna och landstingen. Även kommunala organ och
myndigheter skulle kunna inkluderas i en sådan process, såsom
skolor, sjukhus eller äldreboenden. Sådana aktörer skulle kunna få
möjlighet att komma in med synpunkter i form av ett remissförfarande, redan i den initiala beslutsprocessen.
Det är dock viktigt att kommunen eller landstinget gör särskilda
insatser för att nå ut till grupper som i regel deltar i lägre utsträckning. Rekommendationer om detta ger vi i 11.5.3. I syfte att
säkerställa ett brett deltagande är det viktigt att medborgardialoger,
remissprocesser eller andra former av samråd tillkännages på kommunens eller landstingets anslagstavla med information om vilket
ärende som ska behandlas, hur beredningen genomförs samt uppgifter om tid och om plats om det är fråga om ett fysiskt möte.
Bestämmelsen ska ses som en demokratisk princip
Till skillnad från remissförfarandet innebär vårt förslag inte en
direkt skyldighet för fullmäktige att inhämta yttrande inför ett
beslut. Förslaget är formulerat på samma sätt som stadgandet som
reglerar frågan om samråd med brukare (6 kap. 8 § KL), enligt vilken
nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
dess tjänster.66 Bestämmelsen är ett allmänt målsättningsstadgande
och ett beslut kan inte upphävas i domstol för att nämnderna inte
har samrått med brukarna innan ett beslut fattas. På samma sätt
förhåller det sig med den föreslagna bestämmelsen. Den avser
sådana generellt verkande åtgärder som fullmäktige kan behöva
vidta för att medlemmarna ska ges förutsättningar att delta, och
överlåter till fullmäktige skapa de forum och förfaranden som kan
behövas för att medlemmarna ska ges tillfälle att framföra sina
66
Ett förslag att ändra ordalydelsen till att nämnderna ska verka för att samråd sker med dem
som brukar deras tjänster är f.n. under beredning inom Regeringskansliet (se SOU 2015:24).

426

SOU 2016:5

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting

synpunkter inför beslut. Bestämmelsen ska i detta avseende ses
som en demokratisk princip. I det fall den beslutsfattande majoriteten i fullmäktige väljer att ta ett beslut även utan att beredningen
har omfattat ett medborgerligt deltagande har övriga ledamöter
skäl att framföra kritik och låta väljarna ställa beslutsfattarna till
svars.
Ett upphävande av beslut efter laglighetsprövning bör alltså inte
bli aktuellt enbart utifrån den föreslagna regeln, givet att det stora
flertalet kommuner och landsting redan arbetar på olika sätt med
demokratifrämjande inslag och att ge enskilda tillfällen att lämna
synpunkter. När det gäller frågan om domstol skulle kunna upphäva ett beslut på grund av att fullmäktige eller nämnderna inte följt
egna föreskrifter, som blivit beslutade som ett led i arbetet med
deltagande, är reglerna i 10 kap. kommunallagen styrande. Detta
innebär dels att endast det överklagade beslutets laglighet och inte
dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast omfattar om
beslutet ska upphävas eller inte. I kapitlets 8 § anges på vilka
grunder ett kommunalt beslut kan upphävas, däribland att det inte
har tillkommit i laga ordning. Det är trots ordalydelsen inte klart
att grunden tar sikte på felaktigheter endast enligt kommunallagen.
Det kan inte uteslutas att grunden kan tillämpas om ett beslut inte
följt t.ex. formaliabestämmelser i andra författningar, dvs. inte kommit till på rätt sätt. Samma resonemang kan föras för fullmäktiges
regler i instruktioner eller arbetsordningar antagna med stöd av
kommunallagen.67
När det gäller vår föreslagna bestämmelse kan den igen jämföras
med bestämmelsen om samråd i 6 kap. 8 § KL. Den senare samspelar med möjligheten att utvidga brukarinflytandet genom att
nämnden kan delegera till anställd att fatta beslut under förutsättning att samråd sker (6 kap. 38 § KL). Det är frivilligt för nämnden
att föreskriva ett sådant samråd, men om nämnden valt att göra det
kan ett beslut upphävas i domstol om föreskrivet samråd inte
skett.68 Det finns inte någon följdbestämmelse i lagen som konkretiserar den föreslagna regeln, som också är ett uttryck för en
demokratisk princip. Utrymmet för att med hänvisning till den
föreslagna bestämmelsen, upphäva ett beslut på grund av att det
67
68

SOU 2015:24, s. 530 ff.
Ds 2001:34, s. 16.
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inte skulle ha tillkommit i enlighet med en kommuns eller ett
landstings föreskrifter, t.ex. om ett visst samrådsförfarande i en viss
fråga, är därmed med andra ord litet. Däremot får en prövning
utifrån och på grund av föreskrifterna som sådana ske. Utfallet kan
då vara beroende av den regleringen snarare än den föreslagna
bestämmelsen.
Synpunkter kan inhämtas genom samråd
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att synpunkter inhämtas från medlemmarna som ett led i beredningen av ett ärende som
fullmäktige handlägger (5 kap. 34 § KL). Detta får ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande.
Bestämmelsen härrör från 1977 års kommunallag och av propositionen framgår det att omröstningar och opinionsundersökningar
borde utnyttjas endast i sällsynta undantagsfall (prop. 1975/76:187).
Därefter har synen på medborgerligt engagemang förändrats
och redan för tio år sedan kom ett förslag om att införa samråd i
kommunallagen. Förslaget var uppbyggt som ett initiativ och kom
fram i samband med att riksdagen ville förstärka folkinitiativet. I
departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4)
föreslogs det att tio procent av de röstberättigade kommun- eller
landstingsmedlemmarna skulle kunna kräva att ett samråd ska hållas i
en viss fråga. Med samråd avsågs folkomröstning, hearing eller annat
offentligt möte, elektroniskt rådslag eller utställning med möjlighet
att lämna synpunkter. Det var fullmäktige som fick avgöra i vilken
form och under vilken tid samråd skulle ske. Förslaget avslogs till
förmån för det förstärkta folkinitiativet som trädde ikraft 2011 (se
kapitel 12), och begreppet samråd kom inte att införas som en
beredningsmöjlighet i kommunallagen. Däremot har antalet samråd
och medborgardialoger ökat i kommunerna och landstingen. Vårt
förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att framföra sina synpunkter inför beslut kan komma att
innebära att fullmäktige oftare fattar beslut i enlighet med bestämmelsen i 5 kap. 34 § kommunallagen. Vårt förslag lämnar dock helt
till fullmäktige att avgöra om synpunkter ska inhämtas och i så fall
vilket förfarande som ska användas. Inhämtandet av synpunkter
bör i regel kunna genomföras med mindre formella förfaranden än
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folkomröstningar och opinionsundersökningar. Olika former av
samråd, såsom remisser och medborgardialoger, kan vara enklare
och effektivare förfaranden.
Begreppet samråd har olika betydelser i olika sammanhang. Enligt
Svensk ordbok från Svenska Akademien betyder ordet samråd ”en
överläggning för att enas om ett gemensamt handlande”. Regeringskansliets granskningskansli har därför avrått från ett slentrianmässigt användande i författningstext och kommittédirektiv, eftersom samråd därmed kan uppfattas som en jämbördig relation mellan
parter som ska komma överens om något.69 Begreppet samråd i
förvaltningsrättslig mening innebär däremot normalt sett ett förfarande för att stämma av och inhämta synpunkter. Ett exempel på
detta är plan- och bygglagen (2010:900), varav framgår att samråd
hålls i syfte att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem
som berörs av översiktsplanen möjlighet att få insyn i planarbetet
och att påverka planens utformning. Även departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ anger att betydelsen av samråd
är ett rådslag (fysiskt eller elektroniskt) där medlemmarna får
möjlighet att lämna synpunkter. Med samråd avses följaktligen ett
förfarande som fullmäktige kan använda för att inhämta synpunkter från kommun- eller landstingsmedlemmarna. Fullmäktige har
full möjlighet att vid behov utforma de närmare reglerna för ett
sådant förfarande. Vi föreslår därför inte att samråd regleras i lag.
Vår översyn visar att gemensamt för ett mer formaliserat förfarandet är ett tillkännagivande av detta och dess former på kommunens eller landstingets anslagstavla, att det pågår under en viss
tid och att dokumentation av vad som kommer fram vid detta sker.
Vårt förslag innebär emellertid inte annat än att fullmäktige ska
verka för att förutsättningar att delta finns och det är därigenom
ytterst de förtroendevalda som avgör i vilka ärenden tillfälle för
synpunkter ska ges och hur detta ska ske. Samråd och medborgardialoger bör dock genomföras enligt tydliga riktlinjer, vilket
vi redogör för i 11.5.3 här nedan, där innehållet, syftet och målsättningen liksom resultat kommuniceras till medlemmarna.
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Riktlinjer eller principer för hur samråd
och medborgardialoger ska genomföras

Utredningens bedömning: Fullmäktige bör anta riktlinjer eller
principer för hur samråd och medborgardialoger ska genomföras. Riktlinjerna bör vara tydliga och innehålla syftet och målsättningen med samråden och medborgardialogerna, i vilka ärenden samråd och medborgardialog ska genomföras och hur resultaten ska dokumenteras och kommuniceras.
Kommunerna och landstingen bör särskilt säkerställa att samråden och dialogerna är öppna och tillgängliga för alla samt att
åtgärder vidtas för att säkra den politiska jämlikheten.
Utredningen föreslår i det föregående att fullmäktige ska verka för
att medlemmarna i kommunen eller landstinget har förutsättningar
att delta och framföra synpunkter inför beslut. Syftet med förslaget
är att de förtroendevalda ska få ett så bra beslutsunderlag som
möjligt samt att ge medborgarna möjlighet till insyn och påverkan.
På samma sätt som bestämmelserna för remissförfarandet i regeringsformen är utformade anger förslaget inte hur synpunkterna
bör inhämtas. Vi menar att detta måste vara en fråga som varje
kommun eller landsting själva får fatta beslut om. De flesta kommuner och landsting arbetar i dag med medborgardialog, remiss
eller andra samrådsformer. Dessa tar sig olika uttryck och variationen i hur kommunerna och landstingen bjuder in och ger medborgarna och andra intressenter tillfälle att lämna synpunkter inför
beslut är stor. Förutom de samråd som genomförs enligt viss lag,
t.ex. plan- och bygglagen, finns det ingen närmare författningsmässig reglering för hur dessa processer ska gå till. Av den översyn
av remissförfarandet som vi redovisar i kapitel 10 framgår det att
intresseorganisationerna sätter stor vikt vid att svara på remisser
eftersom denna process omgärdas av formella regler och därför är
förutsägbar. Vi menar därför att fullmäktige bör anta riktlinjer och
principer för hur samrådsprocesserna och medborgardialogerna ska
genomföras. Dessa riktlinjer bör omfatta alla dialoger och samråd
som kommunerna och landstingen genomför, dvs. både samråd
som följer av lag och dialoger som kommunerna och landstingen
genomför i frågor av mindre omfattande karaktär. I detta avsnitt har
vi valt att använda medborgardialog som en samlande benämning för
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dessa förfaranden. Som vi sett måste medborgardialogernas organisering kunna anpassas till de lokala förutsättningarna och den lokala
traditionen. Kommunerna och landstingen måste således själva få
utforma riktlinjer eller principer för medborgardialog respektive
för hur inflytandeforum används.
Riktlinjerna eller principerna bör bl.a. omfatta medborgardialogernas plats i berednings- och beslutsprocessen, vilka dialogerna
riktar sig till liksom hur kommunerna och landstingen bjuder in
till, dokumenterar och kommunicerar resultaten av dialog. Genom
att fullmäktige antar sådana riktlinjer eller principer kan en praxis
skapas för hur medborgardialoger ska genomföras och det blir tydligt för medlemmarna om hur, när och i vilka frågor som de har
möjlighet att framföra sina synpunkter inför beslut.
I det följande ger vi några allmänna rekommendationer om vad
som är viktigt för att en medborgardialog ska kunna bli ett konstruktivt redskap i demokratiarbetet.
Medborgardialogerna bör vara tillgängliga för alla
Det finns flera olika metoder för att inhämta medborgarnas synpunkter. Några av de metoder för medborgardialog som i dag används
är mer lämpliga än andra. Ett problem med medborgardialoger är
att de sällan fångar upp åsiktsuttryck som kan anses vara representativa för hela samhället. Det finns alltid en risk att de som är
särskilt intresserade av en fråga och som eventuellt motsätter sig en
förändring deltar i dialogprocesserna. De som inte har åsikter i
frågan har inte samma motiv att delta och därmed blir deras röst
inte hörd. Dessutom förutsätter ett deltagande att individerna har
information och kunskap om sakfrågan och kännedom om att
medborgardialogen pågår. De måste dessutom ha tid att avsätta och
faktisk möjlighet att delta.
För att medborgardialogen ska bli ett redskap för att fånga in de
olika perspektiv och åsikter som olika invånare har och ger uttryck
för bör den principiella utgångspunkten för medborgardialogerna
vara att de ska rikta sig till alla som är medlemmar i kommunen
eller landstinget. Inbjudan till medborgardialoger bör därför gå ut
brett. Information om medborgardialoger bör finnas tillgänglig på
kommunens eller landstingets webbplats och på andra platser där
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invånare tar del av viktig samhällsinformation. Det finns dock inget
som hindrar att informationsinsatser eller inbjudningar särskilt
riktas till de som anses vara särskilt berörda, förutsatt att alla medlemmar i kommunen eller landstinget ges möjlighet att delta.
Vidta åtgärder för att försäkra politisk jämlikhet i medborgardialogen
Det råder stora skillnader mellan olika samhällsgrupper gällande
deras förutsättningar att delta i demokratin. Var och en har olika
förutsättningar att delta utifrån politiskt intresse, engagemang och
resurser. Flera studier och utvärderingar av olika former av medborgardialoger visar att dessa ofta gynnar resursstarka medborgare.
Personer med funktionsnedsättning är ytterligare en grupp som
uppmärksammats delta i mycket liten utsträckning i de samråd som
gäller den fysiska planeringen. De som medverkar i medborgardialoger tenderar ofta att vara individer som har större politiska
kunskaper. Det finns därmed en risk att medborgardialoger bidrar
till att redan resursstarka grupper får ytterligare en kanal att framföra sina intressen.
Vi menar därför att det är angeläget att det demokratifrämjande
arbetet i kommuner och landsting åtföljs av insatser för att stärka
den politiska jämlikheten. När medborgardialoger genomförs bör
en analys göras av de reella möjligheter som olika medborgare har
att delta. Kommunerna och landstingen kan verka för att beakta
den politiska jämlikheten genom att inbjudningarna sker via olika
kanaler och på olika språk och att dokumentation förmedlas på ett
sätt som ger alla goda förutsättningar att sätta sig in i frågan. Det är
också viktigt att beakta tillgänglighetsaspekter, t.ex. att det är möjligt för alla att delta oavsett funktionsförmåga. Ytterligare en aspekt
av vikt är att språket som används i den information som sänds ut,
och att språket som används på mötet, är begripligt och tillgängligt.
Medborgardialogerna kan också riktas till grupper som annars
deltar i lägre utsträckning. Medborgardialogen kan därmed bli ett
redskap för att fånga upp röster som annars inte kommer till uttryck och därigenom bidra till politisk jämlikhet. Genom att uppmuntra öppenhet, tillgänglighet och utbyte av åsikter och perspektiv kan en ömsesidig förståelse av problem och lösningar skapas.
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Använd den digitala tekniken i så stor utsträckning som möjligt
Digitaliseringen ger goda möjligheter att utforma inkluderande och
tillgängliga forum. Medborgardialoger som kräver ett fysiskt deltagande innebär att det enbart är möjligt att delta i de fall som
mötena inte sammanfaller med de enskildas förpliktelser i arbetseller familjelivet. SKL:s undersökningar visar att det är fler som
önskar delta digitalt än i fysiska dialoger.70 Ett digitalt deltagande är
mera tillgängligt och skapar bättre förutsättningar för fler individer
att delta, i synnerhet personer med nedsatt funktionsförmåga,
personer boende i glesbyggd eller personer som har begränsad möjlighet att delta på grund av sitt arbete eller familjeansvar. Därför är
det en fördel om kommuner och landsting i så stor utsträckning
som möjligt tar den digitala tekniken i bruk. Ett sätt att skaffa sig
en uppfattning om medlemmarnas åsikter om en särskild fråga kan
vara att skicka ut enkäter till ett urval av medborgare. Det kan
också finnas en fördel i att etablera webbpaneler för att försäkra sig
om en hög svarsfrekvens och ett representativt urval. Att medborgardialoger genomförs digitalt behöver inte utesluta att även fysiska
möten arrangeras eller att olika innovativa metoder används parallellt.
Målsättningen bör vara att inkludera så många individer som möjligt i dialogen.
Tillåt deltagarna i medborgardialogen påverka dialogens former
De flesta medborgardialoger som genomförs är styrda av de förtroendevalda eller av tjänstemännen. Det innebär att deltagarna sällan
får möjlighet att påverka förutsättningarna eller formerna för dialogen. Oftast är både frågeställningen och problemformuleringen
på förhand bestämda. Detta innebär en begränsning av dialogerna.
De som deltar kan uppleva att deras åsikter enbart efterfrågas inom
ett begränsat område av ett mer omfattande beslut. Det innebär att
dialogen får sämre förutsättningar att fånga upp den mångfald av
åsikter och intressen som medborgarna bär på. Medborgarnas
möjligheter att påverka begränsas och de blir därmed mindre motiverade att delta. Mot den bakgrunden kan det ibland finnas anledning att låta formerna för medborgardialogen vara mera flexibla.
70
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Det förutsätter dock att medborgardialogen genomförs tidigt i beredningsfasen, vilket vi redogör närmare för här nedan.
Medborgardialoger bör genomföras tidigt i beredningsprocessen
Medborgardialoger som genomförs i den fysiska planeringen har
kritiserats för att vara informationsmöten snarare än dialoger. Medborgarna bjuds ofta in att ta ställning till förslag som redan har
beretts och deras möjligheter att framföra synpunkter som kan ge
ett faktiskt avtryck på det beslut som ska fattas blir begränsade.
Eftersom dialogerna genomförs sent i beslutsprocessen blir de synpunkter som yttras oftast protester mot förslaget, snarare än konstruktiva synpunkter. Demokratiutvecklingskommittén uttrycker i
sitt slutbetänkande (SOU 1996:162) att den reaktiva rollen som
medborgarna får i planprocessen bör ersättas med en mer proaktiv
roll, genom att medborgarna bjuds in tidigare i processen och får
delta i en mer förutsättningslös diskussion.71 Vi menar att bedömningen om att dialogerna ska ske tidigt i beredningsprocessen är
central för att medborgadialogerna ska bli ett värdefullt redskap för
medborgerligt deltagande. Medborgardialog bör inte enbart användas
för att stämma av förslag inför beslut utan syftet bör främst vara att
skapa ett kvalitativt underlag inför beslut.
Rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda
måste vara tydlig
Det är viktigt att de som deltar i en medborgardialog får en tydlig
förståelse för rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda. Vi anser att det finns ett värde i att de förtroendevalda medverkar i de medborgardialoger som innefattar fysiska möten. Det
signalerar till de som deltar att dialogen är seriös och det ger förutsättningar för ett direkt samtal mellan väljare och förtroendevalda.
I synnerhet bör de förtroendevalda genom beslut i fullmäktige,
styrelsen eller nämnd fastslå syftet och räckvidden av medborgardialogen. I de fall förtroendevalda deltar bör medborgardialogerna
inte framställas som partipolitiskt neutrala forum. Det riskerar
71
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enligt vår mening att osynliggöra de partipolitiska skiljelinjer som
finns mellan de förtroendevalda, som i slutändan ska omhänderta
de åsikter och opinioner som förts fram i dialogen, och som ska
fatta beslut i fullmäktige eller nämnd.
Tjänstemännens deltagande står enligt vår mening inte i konflikt
med att vi förordar de förtroendevaldas medverkan i medborgardialoger som sker genom fysiska möten. Medborgardialoger som är
tydligt begränsade till att inhämta synpunkter och åsikter från allmänheten kan exempelvis ledas av tjänstemän. Ett problem om
endast tjänstemännen deltar från kommunens eller landstingets sida
är emellertid att de då blir uttolkare av medborgarnas intressen.
Genom att tjänstemän sedan förmedlar resultaten av medborgardialogerna till de förtroendevalda riskerar deras inflytande i den
lokala demokratin öka på bekostnad av de förtroendevalda. Det är
därför av betydelse att förtroendevalda deltar vid medborgardialoger. Det stärker förutsättningarna för att dialogerna bidrar till de
efterföljande beslutens legitimitet.
Kommunicera syftet med medborgardialogen och var tydlig med vilka
påverkansmöjligheter som den ger
Det är av vikt att kommunerna och landstingen tydligt anger vilka
möjligheter till inflytande som den specifika medborgardialogen
ger. Det är ett problem om deltagarna i en medborgardialog inte på
förhand känner till förutsättningarna för dialogen eller om de får
intrycket att de faktiskt är med och påverkar beslut när det verkliga
syftet är informationsinhämtning. Medborgardialoger där syftet inte
är tydligt kommunicerat kan vara direkt skadliga för demokratin
eftersom de kan leda till besvikelse och minskat förtroende för den
demokratiska beslutsprocessen. Kommunen och landstinget bör
också kommunicera hur de tänker ta hand om de synpunkter som
framförs inför beslutet och även kommunicera hur synpunkterna
har påverkat beslutet.
Vår bedömning är att medborgardialoger i första hand ska användas för att inhämta synpunkter och åsikter från medborgarna
och att beslutsmakten enbart i specifika fall ska överlämnas från
den folkvalda församlingen till medborgarna. Medborgardialogerna
bör vara rådgivande och detta måste framgå för alla som deltar.
Rådgivande medborgardialoger innebär också en reell möjlighet till
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att påverka de beslut som fattas i fullmäktige eller nämnd eftersom
medborgarna vid tillfällen för medborgardialog kan framföra sina
åsikter och intressen direkt till de förtroendevalda. Medborgardialoger
som genomförs med syfte att inhämta synpunkter kan därför inte
ur ett demokratiperspektiv ses som triviala.
Återkoppla resultaten av medborgardialoger
En fråga som är avgörande för om medborgardialoger ska kunna
fördjupa och utveckla demokratin är att resultaten av dessa återkopplas. Deltagarna måste uppleva att deras synpunkter har uppmärksammats och tagits hand om och att deras deltagande har varit
meningsfullt. I de fall medborgardialoger genomförs utan att resultatet återkopplas, eller om resultatet på annat sätt är icke-transparent, kan legitimiteten för den lokala demokratin skadas. Återkoppling är också viktigt för deltagarnas möjligheter till ansvarsutkrävande och det påverkar därmed också den politiska jämlikheten. Återkoppling bör särskilt ske till de som deltar i medborgardialogerna, men också till allmänheten överlag. I de samråd som
sker enligt plan- och bygglagen ska en samrådsredogörelse sammanställas och kommuniceras till medlemmarna inom kommun och
kommun i landsting. Liknande redogörelser av vad som har framkommit i en medborgardialog och i vilken utsträckning synpunkterna påverkat beslut bör sammanställas vid samtliga medborgardialoger och kommuniceras på ett tillgängligt sätt till deltagarna i
dialogen och till övriga medlemmar inom kommunen eller i kommun inom landstinget. När fullmäktige fattar beslut efter att ha
samrått med medlemmarna bör fullmäktige också tydligt kommunicera hur medlemmarna fått möjlighet att komma in med synpunkter och hur dessa har påverkat besluten. Detta kan liknas med
hur regeringen redogör för de synpunkter som olika remissinstanser har framfört. Sådan information är viktig för ett besluts legitimitet.
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En genomtänkt sammanhållen demokratipolicy

Utredningens bedömning: Förslaget om att fullmäktige ska
verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och
framföra synpunkter inför beslut motiverar ett systematisk och
genomtänkt demokratifrämjande arbete. Ett sätt är att använda
olika forum inom beredningsprocessen, såsom medborgarråd.
Ett demokratifrämjande arbete kan vidare underlättas genom att
fullmäktige antar en demokratipolicy.
Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra synpunkter utgör ett incitament för ett systematisk och genomtänkt demokratifrämjande
arbetet. Ett systematiskt arbete kan ta sin utgångspunkt i en sammanhållen demokratipolicy. Vår översyn visar att det är mindre än
en femtedel av kommunerna och landstingen som har antagit en
policy, handlingsplan eller motsvarande för det demokratifrämjande
arbetet. En demokratipolicy kan innehålla de riktlinjer och principer
för medborgardialog som vi redogjort för i 11.5.3, men också frågor
om hur särskilda grupper ska nås, såsom unga, äldre eller personer
med funktionsnedsättning.
Flera kommuner och landsting har även inrättat särskilda demokratiberedningar eller utskott för det demokratifrämjande arbetet. I
vissa kommuner har särskilda demokratinämnder inrättats, ibland
genom att valnämnden fått ett utökat uppdrag. Denna utveckling
noterades redan i 2004 års Vallagsutredning och i den därpå följande
propositionen som riksdagen beslutade om (prop. 2004/05:163). I
denna uttryckte regeringen tydligt vikten av att en valmyndighet
endast ska genomföra åtgärder som kan upplevas som opartiska
och sakliga och att en valmyndighet inte får riskera att bli försatt i
en situation där väljarna kan få uppfattningen att myndigheten har
gjort ett politiskt ställningstagande eller på något annat sätt försöker påverka väljarna i ett val. Utbildning eller folkbildningsverksamhet i demokratifrågor togs upp som två områden som regeringen inte ansåg vara förenliga med valmyndighetens uppgift. Vi
instämmer i att det är viktigt att valnämnden är tydlig med att den
också har en roll som kommunens valmyndighet och att den rollen
inte ska sammanblandas med demokratifrämjande uppgifter som
kan anses ha en politisk karaktär. Samtidigt kan det finnas ett värde
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i att valnämnden får ansvar för ytterligare demokratifrågor under
mandatperioden. Det kan bidra till att nämnden blir bättre förberedd på dess kärnuppgifter vid de allmänna valen. Kommunallagen föreskriver också att fullmäktige kan ge valnämnden andra
uppgifter såsom att inhämta synpunkter från medlemmar i kommun eller landsting (5 kap. 34 § KL).
Det kan vidare finnas ett värde i att kommunerna och landstingen följer upp de insatser som görs för att främja den medborgerliga delaktigheten och inflytandet i lokalpolitiken i form av
demokratibokslut. Kommundemokratikommittén förordade i sitt
betänkande (SOU 2001:48 s. 345 ff.) demokratiredovisningar som
syftade till regelbundna redovisningar av den lokala demokratin.
Redovisningarna skulle göras med hjälp av indikatorer som syftade
till att mäta demokratin i kommunen eller landstinget. Dessa indikatorer skulle sedan jämföras med andra kommuner och landsting i
syfte att möjliggöra en granskning av den lokala demokratins
tillstånd och utveckling. Avslutningsvis skulle en värdering av den
lokala demokratin göras i redovisningarna genom att de uppmätta
och granskade värdena jämfördes med idealvärden.
Vi anser att ett upprättande av demokratiredovisningar kan utgöra ett stöd i att skapa en överblick och struktur i det demokratifrämjande arbetet, dvs. systematisera det arbetet som redan görs i
kommuner och landsting. Flera kommuner och landsting gör översyner av sina demokratifrämjande insatser. Översynerna varierar i
omfång och ambition, men utgörs vanligen av enklare minnesanteckningar, protokoll eller broschyrer. En svaghet i dessa uppföljningar är att information om vilka grupper, med avseende på ålder
och kön m.m., som deltar i olika medborgardialoger ofta saknas i
dokumentationen. Vi anser att det är viktigt att information om
representativiteten samlas in och används för att ytterligare fördjupa
och bredda det demokratiska engagemanget. Information om eventuella brister i tillgängligheten och hur dessa har hanterats är även
det en viktig aspekt som bör finnas med. Genom sådan information
blir det möjligt att göra jämförelser mellan olika kommuner och
landsting.
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Medborgarrådens syfte bör klargöras

Utredningens bedömning: För att medborgarrådens syfte och
form ska bli tydliga finns det ett värde i att reglementen för
råden antas av fullmäktige.
Utredningens översyn visar att en majoritet av kommunerna har
medborgarråd av olika slag. Pensionärsråd, ungdomsråd och tillgänglighetsråd är de vanligast förekommande. Även i landstingen är
råd för särskilt utvalda medborgargrupper, i form av länshandikappråd och motsvarande, vanligt förekommande. Vi ser positivt
på att kommunerna och landstingen verkar för ett ökat medborgerligt inflytande genom att medborgarråden bjuds in att lämna synpunkter på förslag till beslut. Att etablera medborgarråd är ett sätt
att verka för att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta och
framföra synpunkter i beslutsprocessen. Medborgarråden kan vara
särskilt värdefulla för att garantera att olika medborgares perspektiv
kommer till uttryck i beslutsfattandet. Det är särskilt viktigt att
fullmäktige verkar för att unga under 18 år har förutsättningar att
delta och framföra sina synpunkter eftersom de har få andra formella rättigheter eller möjligheter att utöva inflytande. Därför bör
kommunerna och landstingen inrätta forum för ungas inflytande,
vilket vi redogör för i kapitel 14 om unga i demokratin.
Möjligheterna för nationella minoriteter att vara representerade
i medborgarråden behöver enligt vår mening lyftas. Som vår översyn visat är det endast en liten andel av kommunerna och landstingen som har inrättat särskilda medborgarråd för nationella minoriteter. Deras möjligheter att erhålla representation i de medborgarråd som inrättas för unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättning är därmed viktig att beakta.
Vi anser vidare att möjligheterna att utveckla råden i riktning
mot mer effektiva och representativa organ förutsätter att formerna
för medborgarråden regleras. En översyn från 2012 av Socialstyrelsen visar att det är drygt 90 procent av kommunerna som anger att
det finns styrande dokument för funktionshindersråd och drygt
96 procent för pensionärsråd. Motsvarande siffror för landstingen
är nästan 87 procent för funktionshindersråd och 88 procent för
pensionärsråd. Det är således en övervägande majoritet som redan
har styrande dokument av det slag vi förordar. Vi ser inget behov
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av lagreglering i dessa frågor, men bedömer att fullmäktige i kommunerna och landstingen själva bör reglera förekomsten, syftet och
organiseringen av medborgarråden i ett styrdokument. Reglementen bör upprättas för alla typer av medborgarråd.
11.5.6

Information om demokratisk delaktighet på webben

Utredningens bedömning: Kommuner och landsting bör på sin
webbsida ha en plats där all information och alla redskap som är
relevanta för den demokratiska delaktigheten bland de som bor
och verkar i kommunen eller i en kommun inom landstinget
görs tillgänglig.
Digitaliseringen har inneburit att formerna för det demokratiska
samtalet har förändrats, vilket vi redogjort för i kapitel 5. Det är
i dag över 90 procent av befolkningen som har tillgång till en dator
och internetuppkoppling i hemmet. För personer upp till 45 år har
internet en helt dominerande ställning som informationskälla och
informationssökande via internet ökar årligen bland äldre.72 De
flesta kontakter mellan medborgare och det offentliga sker i dag via
internet. År 2015 var det t.ex. över 70 procent av de som deklarerade
som gjorde det digitalt.73 Även om alla kommuner och landsting
numer har webbplatser finns det ingen fastställd skyldighet i kommunallagen att kommuner och landsting ska ha en webbplats. Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslår i sitt slutbetänkande (SOU 2015:24) att kommunernas och landstingens
fysiska anslagstavla ska ersättas av en elektronisk anslagstavla på
varje kommuns eller landstings webbplats. Tillkännagivandet av
justerade protokoll över kommunala beslut och av fullmäktiges
sammanträden ska göras på anslagstavlan.
Vi föreslår i 11.5.1 att fullmäktige ska verka för att kommunoch landstingsmedlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. En del i detta är att alla medlemmar bör ha information som är relevant för deras demokratiska
delaktighet. Vi anser därför att varje kommun och landsting bör ha
72
73

Findahl, 2014.
Skatteverket, Pressmedelande, 2015-05-15.
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en anvisad plats på sin webbsida där all information som är relevant
för den demokratiska delaktigheten finns tillgänglig och samlad.
Det kan omfatta tidpunkter för fullmäktigesammanträde, pågående
samråd och medborgardialoger, samrådsredogörelser och demokratibokslut, lämnade folkmotioner (se kapitel 13) och ingivna folkinitiativ (se kapitel 12). Där kan också finnas information om de förtroendevalda och de politiska partierna. Flera kommuner och landsting har redan särskilda sidor på sin webbplats där information om
medlemmarnas olika möjligheter till demokratiskt deltagande finns
tillgänglig. Flera av dessa webbplatser är bra utformade, men vår
översyn visar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner
och landsting. Det kan t.ex. vara svårt att hitta information om
kommunens eller landstingets medborgardialoger och resultaten av
dessa. Genom att kommunerna och landstingen skapar en samlad
plats på sin webbplats där all information som är relevant för det
demokratiska deltagandet samlas ges bättre förutsättningar till deltagande och insyn i de politiska beslutsprocesserna.
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12.1

Vårt uppdrag

Enligt direktiven ska utredningen sammanställa erfarenheter av det
förstärkta folkinitiativet och bedöma dess effekter på demokratiutvecklingen på lokal nivå samt föreslå åtgärder för hur kommuner
och landsting kan åstadkomma ett högre valdeltagande i kommunala
folkomröstningar och hur legitimiteten för folkomröstningar kan
stärkas. Vi ska även föreslå hur internet kan användas för att
underlätta namninsamlingar till folkinitiativ och föreslå åtgärder
och eventuella författningsförändringar som kan bidra till att
folkinitiativet kan genomföras och administreras ändamålsenligt
och effektivt samt bidra till att demokratin fördjupas på lokal nivå.
Det förstärkta folkinitiativet trädde i kraft den 1 januari 2011
efter förslag av Grundlagsutredningen (SOU 2008:125). Förstärkningen innebär att tio procent av de röstberättigade i en kommun
eller ett landsting kan begära att folkomröstning hålls i en fråga
som kommun- eller landstingsfullmäktige kan besluta om. Begäran
om folkomröstning kan avslås om en kvalificerad majoritet av
fullmäktigeledamöterna (två tredjedelar) röstar emot förslaget.

12.2

Den representativa demokratin
och folkomröstningar

Möjligheten för var och en att ta ställning till enskilda sakfrågor i
folkomröstningar utgör en skiljelinje mellan två normativa föreställningar om demokratiskt beslutsfattande. Dessa normativa föreställningar handlar om huruvida folkviljan ska förverkligas med medborgarnas direkta deltagande eller genom valda representanter. I den
representativa demokratin utser medborgarna politiska företrädare
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som därefter fattar beslut på deras vägnar, medan medborgarna
med direkt- eller deltagardemokratiska former får uttala sig direkt
om olika frågor. Folkomröstningar är själva sinnebilden för den
direkt- eller deltagardemokratiska styrelseformen.
Vilken roll folkomröstningar spelar i den representativa demokratin beror huvudsakligen på om dess utfall är bindande eller
rådgivande. I detta avseende finns det en skillnad mellan en direktdemokratisk och en deltagardemokratisk modell. Enligt den direktdemokratiska modellen har medborgarna makten över beslutsfattandet. Folkomröstningar handlar om att återföra beslutsrätten från
de folkvalda till medborgarna. Medborgarnas direkta röst väger
tyngre än det indirekta beslutsfattandet och utfallet måste därför
vara bindande. Förespråkarna för deltagardemokrati anser i stället
att de politiska besluten bör fattas av de folkvalda, men de sätter ett
värde i att medborgarna är delaktiga i beslutsprocessen. Den medborgerliga delaktigheten avspeglar demokratins styrka och vitalitet.
En annan aspekt som delar förespråkarna för representativ,
direkt- och deltagardemokrati är frågan om initiativrätt. Enligt förespråkarna för den representativa demokratin har de politiska partierna oinskränkt initiativrätt. Initiativrätten kan däremot vara reglerad så att en minoritet av de styrande i parlamentet kan väcka en
folkomröstning, s.k. institutionell initiativrätt. Folkomröstningar
blir då ett sätt för de folkvalda att inhämta medborgarnas åsikter,
men i de fall som de används har de endast en rådgivande funktion.
Enligt direkt- och deltagardemokrater bör det finnas en möjlighet
för folket att genom t.ex. namninsamlingar påkalla en folkomröstning. Denna form av initiativrätt benämns i regel som medborgarinitiativ eller folkinitiativ. För förespråkare av deltagardemokrati behöver inte folkomröstningar som initierats av väljarna
vara bindande. De kan användas som ett opinionsbildande instrument
eller som ett påtryckningsmedel.
En ytterligare aspekt som är betydelsefull för folkomröstningarnas roll i den representativa demokratin är begräsningen av vilka
frågor som får tas upp för omröstningar. I Sverige, som har ett
begränsat inslag av formella deltagardemokratiska redskap, är folkinitiativet inskränkt till kommunala frågor medan en parlamentarisk minoritet har institutionell initiativrätt och då enbart vid
beslut om grundlagsändringar. I de flesta europeiska länder som har
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infört inslag av direkt- och deltagardemokrati är grundlags- och
budgetfrågor undantagna från den medborgerliga initiativrätten.
I flera av de utredningar som tidigare sett över folkomröstningsinstitutets reglering har frågan om hur det direkta deltagandet i den
politiska beslutsprocessen ska förhålla sig till den representativa
demokratin varit central. Vi har valt att inte föra en diskussion om
argumenten för och emot folkomrösningar utan i linje med direktiven fokusera på erfarenheterna av folkinitiativet efter lagändringen 2011. För en mer djupgående demokratiteoretisk analys
hänvisar vi till Folkomröstningsutredningens betänkande, Folket
som rådgivare och beslutare (SOU:1997:56), och för en redogörelse av
de internationella erfarenheterna av folkomröstningarna till underlagsrapporten till Grundlagsutredningen, Folkomröstningar i Europa
(SOU 2007:94).

12.3

Regleringen av folkomröstningar i svensk lag

Folkomröstningars reglering på nationell nivå
Kärnan i den svenska demokratin har traditionellt sett varit det starka
partisystemet. Möjligheten för medborgarna att genom folkomröstningar delta i och påverka det politiska beslutsfattandet har varit
begränsat. I den svenska författningshistorien har det traditionellt
funnits ett politiskt motstånd mot förslag att göra det enklare att
utlysa folkomröstningar. Det finns ingen möjlighet för medborgarna att påkalla folkomröstning på nationell nivå. Däremot har
riksdagen utlyst nationella folkomröstningar vid sex tillfällen. Det
har handlat om rusdrycksförbundet 1922, högertrafikomläggningen
1955, den allmänna tilläggspensionen 1957, kärnkraften 1980, medlemskapet i EU 1994 och införandet av euron 2003. Samtliga folkomröstningar har varit rådgivande och har utlysts efter ett majoritetsbeslut i riksdagen.
Frågan om folkomröstningars roll i det politiska systemet har
sedan införandet av den allmänna rösträtten varit föremål för flera
utredningar. Frågan utreddes under 1950-talet av Folkomröstningsoch valsättningsutredningen (SOU 1952:7), under 1960-talet av
Författningsutredningen (SOU 1963:17) och av Grundlagsberedningen under 1970-talet (SOU 1972:15). Samtliga utredningar berörde frågan om en minoritet av riksdagens ledamöter ska ges möj445
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lighet att utlysa folkomröstningar och om andra frågor än grundlagsfrågor ska omfattas av en sådan initiativrätt. Utredningarna har
överlag varit negativa till folkomröstningar och till en reformerad
initiativrätt. Det har funnits en politisk skiljelinje mellan de borgerliga ledamöterna, som har haft en något mer liberal inställning till
folkomröstningsinstitutet, och de socialdemokratiska, som har varit
motståndare till det och värnat om partiväsendet. Först i Rättighetsskyddsutredningen, som överlämnade sitt betänkande år 1978, enades
partierna om att införa en möjlighet till beslutande folkomröstningar vid grundlagsfrågor (SOU 1978:34). Detta innebär att en
minoritet av riksdagens ledamöter kan begära en folkomröstning
om ett vilande grundlagsförslag (8 kap. 16 § regeringsformen).
Begäran kräver ett yrkande från minst en tiondel av riksdagsledamöterna och att minst en tredjedel röstar för förslaget. För
förfarandet vid folkomröstningen gäller folkomröstningslagen
(1979:369). Ännu har ingen sådan nationell folkomröstning hållits.
Folkomröstningar på nationell nivå utreddes igen 1996 av Folkomröstningsutredningen (SOU 1997:56) samt av Grundlagsutredningen (SOU 2008:125) 2008. Dessa utredningar har inte föreslagit
någon ytterligare reform av folkomröstningsinstitutet på nationell
nivå.
Folkomröstningarnas reglering i den lokala demokratin
På lokal nivå har det direktdemokratiska beslutsfattandet en stark
tradition i Sverige. I kommunerna utövades det politiska beslutsfattandet länge genom att de röstberättigade kommunmedlemmarna samlades till stämma. Även om de flesta kommunerna
successivt införde allmänna val till fullmäktigeförsamlingar var den
direktdemokratiska styrelseformen vanlig på svenska landsbygden
ända in på 1940-talet. Först med kommunindelningsreformen, som
påbörjades 1952, ersattes kommunalstämmorna av fullmäktigeförsamlingar med förtroendevalda ledamöter. Stämmosystemet ansågs innehålla flera demokratiska svagheter, vilket motiverade övergången till en representativ styrelseform. Antalet deltagare på stäm-
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morna var t.ex. ofta lägre än antalet ledamöter som skulle deltagit
om en fullmäktigeförsamling varit utsedd.1
Sedan 1950-talet har en mer restriktiv inställning till deltagardemokratiska beslutsformer dominerat även på den lokala nivån.
Efter den stora kommunreformen och införandet av 1953 års kommunallag 1955 var lokala folkomröstningar i sig inte reglerade i lag.
Detta medförde att rättsläget länge var oklart. Enligt ett utslag i
Regeringsrätten från 1967 stred anordnadet av folkomröstningar
mot gällande kommunallag (RÅ 1967 ref. 57). En kommun kunde
däremot anordna en opinionsundersökning under liknande former.2 När en reglering infördes i kommunallagen 1977 var det bakomliggande skälet att skapa tydlighet om vad en kommun får göra
snarare än att öppna upp för ett mer frekvent användande av
folkomröstningar. Regeringen klargjorde då att folkomröstningar
endast borde utnyttjas i sällsynta undantagsfall (prop. 1975/76:187).
Det var först i 1993 års Lokaldemokratiutredning (SOU 1993:24)
som argument om folkomröstningars potentiella förmåga att
vitalisera demokratin och stärka medborgarinflytandet framhävdes.
Tiden var, enligt utredningen, mogen för att ge enskilda medborgare
en möjlighet att påverka politiken och väcka initiativ till folkomröstningar. I betänkandet föreslogs det att ett initiativ till folkomröstning kunde väckas om tio procent av kommunmedborgarna
stod bakom det. Regeringen ansåg emellertid att tröskeln var satt för
högt och sänkte kravet till fem procent. För att få till stånd en
rådgivande folkomröstning krävdes det dock även att en majoritet
av fullmäktigeledamöterna biföll förslaget (prop. 1993/94:188).
Propositionen ledde till att lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar antogs 1994.3
Frågan om det kommunala folkinitiativet var därefter föremål för
översyn av bl.a. Demokratiutvecklingskommittén (SOU 1996:162)
och Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48). Båda utredningarna föreslog att tröskeln för initiativrätten i stället skulle sättas
vid tio procent, men att det samtidigt skulle krävas en kvalificerad
majoritet av fullmäktigeledamöterna för att avslå initiativet. Inget
av förslagen ledde till lagstiftning. Frågan lyftes åter av Grund1

Wallin, 2007, s. 49.
Ds 2004:4.
3
ibid.
2
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lagsutredningen (SOU 2008:125). Anledningen till att frågan sågs
över på nytt var bl.a. att få initiativ hade lett till folkomröstningar.
Mellan 1977 till 2008 avslogs runt 90 procent av de initiativ som
hade samlat in ett tillräckligt antal namnunderskrifter. Folkinitiativet riskerade därmed att framstå som skendemokratisk. Grundlagsutredningen föreslog därför, i enlighet med förslagen i de tidigare utredningarna, att folkinitiativet skulle förstärkas genom att
tröskeln för folkinitiativ höjdes till tio procent. Därutöver föreslogs en tidsbegränsning för insamlingen av namnunderskrifter på
en sexmånadersperiod som föregår det datum då initiativet lämnas
in. För att balansera införandet av strängare krav för andelen namnunderskrifter ändrades spärren för avslag av folkomröstning från en
majoritet till två tredjedelar av de närvarande fullmäktigeledamöterna.
Detta för att göra det möjligt för fullmäktige att avslå initiativ som
ansågs som olämpliga, såsom anställningsärenden eller ärenden som
enskilda personer ansåg som kränkande (prop. 2008/09:80).
Förslaget till det förstärkta folkinitiativet trädde i kraft den 1
januari 2011. Folkinitiativet inskränktes till att enbart röra frågor
inom kommunens eller landstingets beslutkompetens. Anledningen
till detta var att flera folkomröstningar hade handlat om frågor som
låg utanför kommunernas eller landstingens kompetens, t.ex. biltullar och vargjakt. Folkomröstningarna fick i dessa fall en opinionsbildande karaktär och var riktade mot en annan beslutsfattare än
den kommunen där folkomröstningen ägde rum.

12.4

Allmänhetens inställning till folkomröstningar

Svenskarnas inställning till folkomröstningar har mätts av SOMinstitutet vid ett flertal tillfällen under de senaste tjugo åren. Enligt
SOM har opinionen för folkomröstningar varit stabil under dessa
år. Andelen svenskar som tycker att det är ett bra eller mycket bra
förslag att det hålls fler kommunala folkomröstningar har varierat
från cirka 40 till 45 procent. Det är ungefär 20 till 30 procent som
anser att detta är ett dåligt eller mycket dåligt förslag.4 Det finns
inget som tyder på att införandet av det förstärka folkinitiativet
påverkat opinionen. Enligt en studie av befolkningens attityder till
4

Tryggvasson, Oleskog & Oscarsson, 2013.
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folkomröstningar som statsvetarna Henrik Oscarsson och Per
Oleskog Tryggvasson genomfört finns det inte heller något som
tyder på att erfarenheten av en folkomomröstning påverkar
attityden till dem. Personer som bor i en kommun där en folkomröstning har ägt rum har ungefär samma inställning till folkomröstningar som de som bor i en kommun där ingen sådan ägt
rum. I detta avseende utmärker sig unga under 29 år som uppger att
de är mer positiva till folkomröstningar efter att ha upplevt en i den
kommunen där de bor.5
I en studie från 2014 har forskarna David Karlsson och Mikael
Gilljam undersökt svenska politikers inställning till kommunala
folkomröstningar.6 I motsats till medborgarna är politiker i allmänhet mer negativt inställda till folkomröstningar. Enbart var tredje
kommunpolitiker uttrycker en positiv attityd till kommunala folkomröstningar. Inställningen till folkomröstningar varierar dock stort
utifrån partitillhörighet. Mest positivt inställda är miljöpartister
och sverigedemokrater medan moderater och socialdemokrater intar den mest negativa hållningen. En annan faktor som påverkar
inställningen till folkomröstingar är om politikern i fråga tillhör
den styrande majoriteten eller oppositionen. Det är 45 procent av
oppositionspolitikerna som är positiva till att genomföra fler folkomröstningar medan enbart 20 procent av majoritetspolitikerna är
det. Dessa skillnader är mer tydliga hos politiker med erfarenhet av
en kommunal folkomröstning. Enbart 16 procent av majoritetspolitikerna med erfarenhet av en folkomröstning har en positiv
attityd till dem medan 57 procent av oppositionspolitikerna med
sådan erfarenhet är positiva. Majoritetspolitikerna är överlag skeptiska och hälften av de som varit med om en folkomröstning efter
2011 ansåg att det förstärkta folkinitiativet borde avskaffas. Att
avskaffa folkinitiativet har däremot inte ett stöd bland kommunpolitiker överlag. Enbart 20 procent av den totala gruppen kommunpolitiker var för en sådan reform. Det visar att det, trots den
allmänt negativa inställningen till kommunala folkomröstningar, finns
en acceptans för folkinitiativet bland kommunpolitikerna. I en
undersökning från 2008, innan det förstärkta folkinitiativet infördes,
uppgav en majoritet av kommunpolitikerna att de var emot detta
5
6

ibid.
Karlsson & Gilljam, 2014.
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förslag. Uppenbarligen finns det, som Karlsson och Gilljam uttrycker
i sin studie, en vilja till konstitutionell stabilitet i kommunerna som
går utöver politikernas principiella ställningstagande till detta
deltagardemokratiska verktyg.7

12.5

Erfarenheter av det förstärkta folkinitiativet

Sedan införandet av det förstärkta folkinitiativet har antalet folkomröstningar ökat. Under de fyra första åren, mellan 2011 och
2015, har cirka 70 initiativ till folkomröstningar lämnats in till kommun- och landstingsfullmäktige.8 Av dessa har 57 procent bedömts
uppfylla kraven som ställs för namninsamlingar. Totalt har 20
folkinitiativ lett till att folkomröstningar genomförts på kommuneller landstingsnivå.9 Det kan jämföras med de 12 folkinitiativ som
ledde till folkomröstningar under åren 1994 till 2011.

7

ibid. Undersökningarna fokuserar på kommunnivå och inte landsting.
Underlaget i detta kapitel bygger huvudsakligen på en enkät som vi genomfört tillsammans
med SKL. Endast 83 procent av kommunerna har svarat på enkäten och antalet initiativ är
därför troligen större. 9 intervjuer har genomförts med initiativtagare och 48 kommuner som
mottagit initiativ har intervjuats av SKL i samarbete med utredningen.
9
Ytterligare tre folkomröstningar har genomförts på initiativ som väckts av ledamöter i fullmäktige.
8
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Vem tar initiativ till folkomröstningar?

För att väcka ett folkinitiativ krävs att initiativtagarna, som fysiska
personer, undertecknar initiativet. Formellt sett är initiativtagarna
alltid enskilda personer även om de som driver kampanj för folkinitiativ i regel agerar som representanter för en sammanslutning av
medborgare eller en ideell förening. Enligt uppgifter från kommunerna och landstingen stod enskilda medborgare bakom hälften av
initiativen medan ideella organisationer stod för runt en fjärdedel
av initiativen.10 En kategorisering av initiativtagarna som enskilda
personer är dock inte helt korrekt eftersom dessa i regel varit representanter för aktionsgrupper eller sammanslutningar av medborgare.
Ytterligare 20 procent av namninsamlingarna har påbörjats av
politiska partier. De politiska partier som påbörjat folkinitiativ har
samtliga varit oppositionspartier och ofta lokala partier. I flera fall
har politiska partier också aktivt tagit ställning för initiativ som
påbörjats av ideella aktörer och i några fall har de varit nära
förbundna med initiativtagarna eller deras kampanj. I Upplands
Väsbys kommun deklarerade t.ex. socialdemokraterna att de var
anslutna till initiativtagarna Nätverket folkomröstning.nu och i
Göteborg arbetade det lokala partiet Vägvalet i kampanjen för en
folkomröstning, som blev av 2014. Aktionsgrupper och ideella
organisationer tenderar dock att vara mer framgångsrika än politiska partier när det gäller att samla in namnunderskrifter.
Det finns inget som tyder på att tillgång till resurser, såsom
organisation och ekonomi, har bidragit till en framgångsrik kampanj. Enligt våra intervjuer har i stort sett alla namninsamlingar
drivits av ideella krafter, såsom aktionsgrupper och ideella föreningar, som inte har erhållit något stöd från en kommun, landsting
eller en statlig myndighet. Däremot har engagemanget bland redan
etablerade föreningar och byalag varit en tillgång i några kampanjer.
De flesta initiativtagare har uppgett att namninsamlingen, opinionsbildandet och granskningen av namnunderskrifter varit en relativt
resurskrävande process som krävt ett engagemang från ett stort
antal individer. Några aktionsgrupper har samlat in pengar till

10
Uppgifter från vår undersökning som genomförts tillsammans med SKL samt från Jungar,
2013.

452

SOU 2016:5

Det förstärkta folkinitiativet

kampanjarbetandet, men överlag har initiativen drivits utan några
betydande ekonomiska resurser.
En aktör som utskiljer sig är kvällstidningen GT, som tog initiativ till folkomröstningen i Göteborg. Kampanjen för folkomröstningen kunde i detta fall gynnas av tidningens ställningstagande för
initiativet samtidigt som tidningen gav ett logistiskt stöd till insamlingen av namnunderskifter. Lokalpressens ståndpunkt inför folkomröstningarna har traditionellt varit av stor betydelse.11 Flera av
de initiativtagare som vi har intervjuat uppger också att lokalpressen spelat en viktig roll för att driva opinion och informera
allmänheten om namninsamlingen.
12.5.2

Vilka frågor rör folkinitiativen?

Innan införandet av det förstärkta folkinitiativet rörde det stora
flertalet av de lokala folkomröstningarna frågor som kommunen
eller landstinget inte hade kompetens att besluta om. Den fråga
som väljarna fram till 2011 vid flest antal tillfällen folkomröstade
om var indelningsärenden, dvs. kommunala gränsdragningsfrågor.
Dessa frågor ligger i strikt mening inte inom den kommunala
beslutsrätten, men kommunerna kan väcka en fråga om ändring i
den kommunala indelningen och lämna in en ansökan om en
ändring till Kammarkollegiet. Sedan 2011 har tre folkomröstningar
hållits som gällt indelning, men enbart en av dessa har väckts
genom ett folkinitiativ. Bortsett från de ovan nämnda folkomröstningarna har alla andra sedan 2011 gällt kommun- eller landstingsfrågor. Det kan jämföras med perioden 1977 till 2007 då enbart var
femte folkomröstning rörde en fråga som kommunen eller landstinget hade beslutanderätt över.12

11
12

Wallin, 2007.
ibid, s. 221.
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Källa: Intervjuer genomförda av SKL.

Frågor om skolor och infrastruktur är de teman som föranlett flest
folkinitiativ sedan 2011. Ungefär två av fem folkinitiativ har handlat om nedläggningar av skolor eller skolorganisationens utformning. Av de 20 initiativ som resulterat i en folkomröstning har åtta
rört skolfrågor. Enligt Ann-Cathrine Jungars studie har antalet
folkinitiativ som handlar om skolfrågor ökat i jämförelse med perioden 1994–2010. Initiativ som rört skolor har också varit bland de
som varit mest framgångsrika med att få stöd under namninsamlingsprocessen, men av de åtta folkomröstningar som rört skolfrågor har resultatet respekterats endast vid ett tillfälle.13 Anledningen till det stora antalet folkinitiativ om skolfrågor är troligen
att konfliktfyllda skolnedläggningar har blivit vanligare under
senare år. Utvecklingen är ett resultat av avbefolkningen på landsbygden och en mer ansträngd kommunal ekonomi.14 Nedläggningar av vårdinrättningar på landsbygden har också gett upphov
till två folkinitiativ. Folkomröstningarna har i dessa fall blivit en
kanal för boende på glesbygden att uttrycka ett missnöje.
Ett stort antal initiativ har berört trafik- och infrastrukturfrågor,
såsom exploatering av mark och byggnationer. Tre genomförda
folkomröstningar har rört trafikfrågor och fem har rört byggnationer. Ett antal initiativ har också gällt utförsäljning av allmännyttan.
Sammantaget visar genomgången att folkinitiativen har uppkommit
ur konkreta och vardagsnära frågor. Den farhåga som ibland har
uttryckts om att folkomröstningar skulle initieras runt populistiska
frågor, såsom ett motstånd mot flyktingmottagande, har inte
13
14

SKL, 2015d.
Wärnström & Karlsson, 2012.
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besannats. Vid två tillfällen har Sverigedemokraterna lagt motioner
om folkomröstningar för ett minskat flyktingmottagande.15 Vid
båda dessa tillfällen har samtliga övriga partier i fullmäktige röstat mot
motionen.
När i beslutsprocessen väcks initiativen?
Folkomröstningarna är i regel en reaktion på ett fattat beslut. Ungefär hälften av folkinitiativen har berört en fråga som fullmäktige
redan beslutat om och runt 40 procent har rört en fråga som var
under beredning. Enbart sex procent av folkinitiativen har rört en
fråga som inte redan varit på fullmäktiges beslutsagenda. Detta har
varit problematiskt eftersom folkomröstningarna ger upphov till en
situation där två legitima folkviljor kommer till uttryck. Medan den
politiska sammansättningen i fullmäktige avspeglar den folkvilja
som uttryckts i de allmänna valen är utfallet i en folkomröstning
ett uttryck för folkviljan i en specifik fråga. Samtidigt visar våra
intervjustudier att folkliga protester ofta uppstår innan besluten är
fattade. I t.ex. Göteborgs kommun röstades ett folkinitiativ om
trängselskatter ned innan det förstärka folkinitiativet började gälla
2011. Flera av de initiativtagare som har blivit intervjuade av oss
vittnar om beslut som har varit dåligt förankrade. Kommunerna och
landstingen har sällan fört en dialog med de som berörts av
besluten. I Ängelholm och i Laxå uppgav initiativtagarna att folkomröstningarna utlösts efter att den styrande majoriteten ändrat
ståndpunkt mot vad de deklarerat inför det allmänna valet.

12.6

Kommunens och landstingets behandling
av folkinitiativen

12.6.1

Bedömningen av namninsamlingar

Det är kommunen eller landstinget som bär ansvaret för att kontrollera att ett initiativ har fått stöd av tillräckligt många röstberättigade under den begränsade tidsperioden på sex månader.
Kommunen och landstinget ska även kontrollera att namnunder15

Sådana motioner har lagts i Vallentuna och Härnösands kommuner.
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skrifterna och angivna personnummer är korrekta. I de flesta fall
har detta genomförts av valnämnden medan fullmäktige fattat
beslut om att bifalla eller avslå frågan om att hålla folkomröstning.
Kontrollen av namnunderskrifter har i flera kommuner gjorts
genom stickprov, men i de fall som initiativen underkänts har kommunen valt att gå igenom samtliga namnunderskrifter. I något fall
har kommunen tagit hjälp av ett bemanningsföretag för att genomföra kontrollerna och ibland har granskningsförfarandet dragit ut
på tiden och tagit flera veckor.16 Det finns ingen särskild reglering av
hur det ska gå till att kontrollera behörigheten av initiativtagarna,
varken i kommunallagen (1991:900) eller i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar. Det finns inte heller en etablerad
praxis för hur kommunerna och landstingen ska genomföra
kontrollerna.17
Från det att det förstärkta folkinitiativet infördes har runt 40 procent av de inlämnade initiativen underkänts på grund av att de inte
uppfyllt de formkrav som ställs i kommunallagen. Det vanligaste är
att namnunderskrifter har bedömts som ogiltiga eftersom fullständiga personnummer saknats, men även på grund av att namn eller
datum varit otydligt skrivna. Vid flera tillfällen har initiativ skrivits
under av personer som är folkbokförda i annan kommun eller annat
landsting. Ibland har personer skrivit under mer än en gång.
Namnunderskrifter har också bedömts ogiltiga eftersom datum för
underskifter har saknats eller ändrats i efterhand eller att de som
har skrivit under har avlidit eller flyttat från kommunen eller
landstinget under insamlingstiden. Våra intervjuer visar att flera
initiativtagare har haft bristfällig information om vad som krävts,
men också att kommunerna eller landstingen varit oförmögna att
bistå med denna information. Detta har enligt några initiativtagare
lett till att de samlat in underskrifter på ett felaktigt sätt.
Flera av avslagen har gett upphov till frustration och irritation
bland initiativtagarna. De har upplevt att kommunen godtyckligt
underkänt namnunderskrifter och avsiktligen sökt skäl för att avslå
initiativet. I Salems kommun underkände valnämnden 160 underskrifter, vilket resulterade i att initiativtagarna missade marginalen
med tre underskrifter. I Sollentuna kommun uppgick antalet god16
17

SKL, 2015d.
SOU 2008:125 s. 248.
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kända underskrifter till 9,8 procent, vilket innebar att cirka 95
korrekta underskrifter saknades. I några fall har initiativtagarna valt
att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I Sollentuna framhöll
initiativtagarna i sin överklagan att kommunen hade valt att räkna
ut antalet nödvändiga namnunderskrifter utifrån antalet röstberättigade det datum då initiativet inlämnades och inte utifrån
antalet röstberättigade vid tidpunkten för det senaste valet, vilket
varit praxis i andra kommuner.18 Förvaltningsrätten avslog dock
överklagan med motiveringen att det i lagen inte finns några
bestämmelser för hur kommunen ska gå till väga vid bedömningen
av ett folkinitiativ. Det gick därför inte att visa att kommunen gjort
något fel när den beslutade om att underkänna namninsamlingen.19
Det är emellertid inte bara de underkända folkinitiativen som
överklagats till förvaltningsdomstol. I Västerbottens läns landsting
och i Bromölla kommun har initiativtagarna överklagat fullmäktiges beslut till frågeformulering för omröstningen. De menade att
frågan avvek från den som hade ställts i initiativet. Även i detta
avseende finns ingen särskild reglering annat än att det är fullmäktige som beslutar om formuleringen för den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade.20 I Höganäs och i Östhammars kommun har även frågor om beslutsprocessen i kommunfullmäktige lett till överklagande. Sammantaget visar det stora
antalet överklaganden på en konfliktfylld process. Underkännandet
av namninsamlingar har skapat stor besvikelse och lett till olika
former av protester. I Botkyrka kommun och Västerbottens läns
landsting har exempelvis aktionsgruppernas kampanjer fortsatt även
efter folkomröstningen.
12.6.2

Fullmäktiges hantering av folkinitiativen

Det är sällan som den politiska majoriteten i fullmäktige har valt att
stödja de folkinitiativ som uppnått kraven på insamlade namnunderskrifter genom att beslut om en folkomröstning. Trots att
det har blivit svårare för fullmäktige att avslå ett initiativ röstades
40 procent av alla folkinitiativ ner av mer än två tredjedelar av
18

Sollentuna kommun, tjänstutlåtande dnr 2013/0162 KS-14.
Förvaltningsrätten i Stockholm, 2014-01-09, mål nr 14451-13.
20
Se 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
19
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ledamöterna i fullmäktige.21 I Kramfors, Norbergs och Söderköpings
kommuner fattade kommunfullmäktige enhälliga beslut om att avslå
folkinitiativ. Av samtliga folkinitiativ är det enbart fyra som har
fått stöd av en majoritet av fullmäktigeledamöterna. Övriga initiativ
skulle således ha avslagits av fullmäktige i enlighet med de bestämmelser som gällde innan lagen ändrades 2011.
Fullmäktige tar i regel upp de underkända initiativen för behandling där de sedan avslås med hänvisning till formkraven. De flesta
kommuner har valt att föra en dialog med initiativtagare, både när
initiativ blivit underkända av formskäl och när de röstats ner. Enligt
den intervjustudie som SKL genomfört för utredningen har cirka
60 procent av kommunerna haft någon form av dialog med initiativtagarna. I några kommuner, däribland Ulricehamn och
Hallsberg, fattade fullmäktige beslut i enlighet med initiativtagarnas krav utan att utlysa folkomröstningar. I dessa två kommuner
har initiativtagarna framgångsrikt påverkat kommunfullmäktige enbart genom namnsamlingen som sådan.22
12.6.3

Det administrativa genomförandet av folkomröstningar

Det ökande antalet folkinitiativ och folkomröstningar har skapat
extra arbete för kommunerna. Kommunerna och landstingen är
ensamt ansvariga för att genomföra och administrera folkomröstningar. Valmyndigheten har en begränsad skyldighet att bistå med
stöd och därför kan genomförandet av kommunala folkomröstningar upplevas som mer svårhanterat än genomförandet av de
allmänna valen. Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska
kommunerna eller landstingen samråda med Valmyndigheten tre
månader innan folkomröstningen. Beslut om dagen för folkomröstning ska tas först efter samråd med Valmyndigheten. Valmyndighetens ansvar vid kommunala folkomröstningar är begränsat till att
tillhandahålla uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort, men myndigheten ger också ett stöd som omfattar en manual
för kommunala folkomröstningar. Kommunen eller landstinget får
däremot inte, som är fallet vid de allmänna valen, något stöd i form
21
22

SKL, 2015d.
ibid.
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av utbildning, checklista och tidsplan. Därmed måste kommunerna
och landstingen själva sätta upp en valadministration och stå för de
ekonomiska kostnaderna när det gäller tryck av valsedlar, hyra av
röstmottagningslokaler och ersättning för röstförrättare. Flera
kommuner har upplevt administrationen som problematisk, både
därför att de har saknat kompetens i genomförandet och för att det
inte finns en tydlig praxis. Tre av tolv kommuner uppger att de har
fått ett gott och tillräckligt stöd från Valmyndigheten medan övriga
hade önskat mer stöd från Valmyndigheten och SKL. Det som
efterfrågas är checklistor och tidsplaner med praktisk information
om vad som behöver göras.
Folkomröstningarna har också inneburit en kostnad för kommunerna. Kostnaden är i genomsnitt 34 kronor per medborgare och
folkomröstning, men summan har varierat mellan 18 till 74 kronor
i de olika kommunerna.23
12.6.4

Valdeltagande

Valdeltagandet i lokala folkomröstningar har traditionellt sett varit
lägre än i de allmänna valen. Valdeltagandet i de 23 lokala
folkomröstningar som har genomförts sedan 2011 var i genomsnitt
48 procent. Valdeltagandet ligger på samma nivå som för de
folkomröstningar som genomfördes före lagändringen 2011.24 Valdeltagandet i de olika folkomröstningarna har dock varierat kraftigt. De folkomröstningar som hölls i samband med de ordinarie
valen 2014 har haft ett betydligt högre valdeltagande än övriga.
Uppenbarligen har valen till riksdag och landsting- och kommunfullmäktige bidragit till ett högre valdeltagande i folkomröstningarna.
Det har trots det varit runt tio procent lägre än i de parallella
kommunvalen. Sex kommunala folkomröstningar genomfördes i
samband med 2014 års Europaparlamentsval. I dessa fall tycks det
som folkomröstningarna i stället ökade valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. I fyra av de kommuner där folkomröstningar
anordnades samma dag som Europaparlamentsvalet steg valdeltagandet i Europaparlamentsvalet med mellan 11 till 18 procentenheter. I
23
24

Jungar, 2013. Vi har ingen information om kostnaden för valet i Västerbottens län.
Wallin, 2007.
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de folkomröstningar som hållits vid en tidpunkt som inte har
sammanfallit med de allmänna valen har dock valdeltagandet varit
lågt. I dessa tio folkomröstningar har det genomsnittliga valdeltagandet varit 37 procent. Valdeltagandet har varit något högre i de
omröstningar som handlat om frågor som fullmäktige ännu inte
beslutat om än i de där beslut redan fattats.25

Källa: Kommunernas egna uppgifter.

Lokala folkomröstningar mobiliserar i regel väljare som känner sig
berörda av eller som har en särskild ståndpunkt i den aktuella
frågan. Den genomsnittliga skillnaden mellan de valdistrikt som
hade högst och de som hade lägst valdeltagande var cirka 32 procentenheter. I åtta kommuner var skillnaden mellan valdistrikten
över 40 procentenheter. I Dorotea kommun var det 70 procent av
väljarna som deltog i landstingets folkomröstning som gällde nedläggningen av ortens vårdmottagning, medan enbart runt 20 procent av umeåborna deltog i samma folkomröstning.
12.6.5

Valresultat och fullmäktiges beslut
efter folkomröstningen

Internationell forskning om folkomröstningar har visat att i den
mån väljarna känner osäkerhet tenderar de oftast att rösta emot en
förändring.26 Detta har även visat sig vara giltigt för de lokala
folkomröstningarna som har hållits i Sverige sedan 2011. I nästan
alla dessa folkomröstningar har väljarna motsatt sig ett förslag från
kommunen eller landstinget. De flesta sådana förslag har, som
25
26

Jungar, 2013.
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beskrivits tidigare, handlat om nedläggningar av skolor eller vårdoch omsorgsförrättning eller infrastrukturprojekt. Sammantaget
har folkets röst varit en protest mot den politiska majoriteten i
fullmäktige. Av de 20 folkinitiativ som lett till folkomröstningar
har initiativtagarna endast förlorat två folkomröstningar. I båda
dessa fall har initiativet drivits av politiska partier. I fyra fall har
politiska partier tagit initiativ som fått stöd av väljarna, men i
samtliga dessa fall har initiativet kommit från ett oppositionsparti
och i tre av dessa fall från ett lokalt parti. Samtliga lokala folkomröstningar som genomförts på initiativ av aktionsgrupper eller
ideella organisationer har vunnit gehör hos väljarna.
I de 23 kommunala folkomröstningar som genomförts sedan
2011 har utfallet respekterats vid tolv tillfällen. Fullmäktige har valt
att inte följa utfallet i tio folkomröstningar och i en kommun hade
beslut ännu inte fattats när detta skrivs. Motivet till att fullmäktige
väljer att bortse från valresultatet är i regel det låga valdeltagandet.
Fullmäktige har ställts inför frågan om de bör prioritera demokratisk intensitet, dvs. att en väljargrupp har en mycket stark åsikt i
en fråga, eller jämlikhet, dvs. att valmanskåren ger uttryck för en
samlad opinion. Jämlikhet väger överlag tyngre. I t.ex. Ängelholms
kommun menade de styrande i fullmäktige att de två tredjedelar
röstberättigade som hade avstått från att delta i folkomröstningen
därmed hade överlåtit åt politikerna att fatta beslutet.27 Även i
Ljungby och Strängnäs kommuner var det låga valdeltagandet ett
uttalat motiv till att inte följa utslaget i folkomröstningen. I Västerbottens läns landsting hade fullmäktige på förhand uttryckt att de
skulle respektera folkomröstningen om valdeltagandet blev över
50 procent. I Årjäng kommun, där valdeltagandet var över 50 procent, motiverade den politiska majoriteten beslutet att inte följa
utslaget med att det enbart var 30 procent av de röstberättigade
som hade röstat för förslaget. I Sunne kommun valde fullmäktige
att bortse från valresultatet, trots att valdeltagandet var högre än
50 procent. Fullmäktige motiverade i detta fall beslutet utifrån
kommunens ansträngda ekonomiska situation. Sammantaget har de
lokala folkomröstningar som skett i samband med ett allmänt val,
vilket bidragit till ett högre valdeltagande, blivit respekterade i
betydligt högre utsträckning än de som hållits vid annan tidpunkt.
27
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Besluten i fullmäktige att inte följa utslaget i folkomröstningarna har skapat starka reaktioner och varit föremål för
protester. Initiativtagarna och aktionsgrupperna har fortsatt att
driva frågorna. I flera fall har demonstrationer genomförts lokalt
och andra missnöjesyttringar har förmedlats genom lokalpressen.
Det finns inget som tyder på att besluten att avslå resultaten av
folkomröstningarna lett till att förtroendet för demokratin som
sådan tagit skada. Valdeltagandet har inte sjunkit i efterföljande val.
Enligt initiativtagarna har däremot förtroendet för de sittande lokalpolitikerna påverkats av beslutet att inte respektera resultaten.
I någon mån verkar missnöjet ha inverkat på utgången i det
efterföljande valet. I Dorotea och Surahammar förlorade Socialdemokraterna var tredje röst i de distrikt där valdeltagandet till
folkomröstningen varit som högst. I några kommuner, såsom
Ängelholm och Sunne, har oppositionspartier gått framåt och enligt
deras egna medieuttalanden berodde detta delvis på folkomröstningarna. I flera kommuner, däribland Sunne, Laxå och Årjäng, har
företrädarna för oppositionspartierna försökt använda sig av utgången i folkomröstningarna i efterkommande val.
Överlag tenderar kommunala folkomröstningar att stimulera
det politiska engagemanget lokalt. Flera initiativtagare som vi har
intervjuat menar att namninsamlingen har bidragit till en offentlig
debatt om demokratifrågor och att processen har haft en folkbildande effekt. Några menar att kampanjerna medfört att individer
lockats att engagera sig i ett politiskt parti. Ett antal lokala partier
har också bildats i samband med folkomröstningarna.
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Överväganden och förslag om folkinitiativet

Sammanfattande analys: Folkinitiativet är ett värdefullt redskap
för inflytande och delaktighet i den lokala demokratin. Några
förändringar av folkinitiativets grundläggande principer behöver
inte göras.
Erfarenheterna av det förstärkta folkinitiativet pekar dock på
att det har skapat spänningar i den lokala demokratin. Mot den
bakgrunden finns det ett behov av tydliga bestämmelser som rör
initiativtagandet. Det finns också behov av digitala lösningar
som underlättar insamlingen av namnunderskrifter.
Införandet av det förstärkta folkinitiativet innebar utökade möjligheter för direktdeltagande i kommunernas och landstingens beslutsprocesser. Den sammanställda erfarenheten av det förstärkta folkinitiativet vittnar dock om en problemfylld process. Några av de
initiativ till lokala folkomröstningar som har väckts i olika delar av
landet har skapat spänningar i den lokala demokratin. Trots det
finns det inget stöd för förslag som inskränker de grundläggande
principerna för folkinitiativet. Det stora antalet folkinitiativ visar
på medborgarnas intresse och efterfrågan av en möjlighet att
påkalla kommunala folkomröstningar. Opinionen för kommunala
folkomröstningar är dessutom stark i Sverige och det finns inget
som tyder på att erfarenheterna från de kommunala folkomröstningarna som genomförts sedan 2011 har påverkat denna.
Även om det har uppstått problem i samband med folkinitiativen och folkomröstningarna menar vi att det principiella värdet av
att väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska beslutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna från det förstärkta
folkinitiativet. Vidare anser vi att dessa problem inte enbart kan ses
som ett resultat av det reformerade folkinitiativet som sådant. Ett
beslutsfattande som inte tar hänsyn till eller bemöter starka
folkopinioner som uttrycks av olika väljargrupper mellan valen är i
sig ett demokratiproblem. Att dessa väljare valt att kräva en folkomröstning visar på en svaghet i den representativa demokratin.
Den styrande majoriteten har varit oförmögen att fånga upp och
bemöta det missnöje som olika väljargrupper gett uttryck för.
Utredningen menar att de grundläggande principerna för folkinitiativet, dvs. att det krävs ett stöd på tio procent av de röst463
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berättigade i kommunen eller landstinget för att väcka ett initiativ
och två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna för att avslå det, är
en bra avvägning mellan det representativa beslutsfattandet och
inslaget av deltagardemokrati. Det finns inget som tyder på att
tröskeln för antalet nödvändiga namnunderskrifter är för hög.
Även om de flesta folkinitiativ har skett i små kommuner har även
namninsamlingar varit framgångsrika i befolkningsrika och till ytan
stora kommuner och landsting, såsom Göteborgs kommun och
Västerbottens läns landsting. Möjligheten för en kvalificerad majoritet på två tredjedelar att avslå ett initiativ ger enligt vår mening
fullmäktige en tillräcklig maktbefogenhet att avgöra vad som ska
vara föremål för folkomröstning.
Folkomröstningar resulterar i konflikter, men även ett ökat
lokalt engagemang
Att anpassa det representativa styrelseskicket i kommuner och
landsting efter ett starkare inslag av deltagardemokrati har varit en
svår utmaning för den lokala politiska organisationen. Erfarenheterna visar att samspelet mellan dessa beslutandeformer sällan
har varit harmoniskt. Folkomröstningarna har i några fall varit ett
verktyg för den politiska oppositionen att påverka den styrande
majoriteten. Därmed tenderar de partipolitiska konflikterna i fullmäktige att flytta ut från den formella beslutsarenan. Detta kan
leda till att kommunen eller landstinget blir svårstyrd, vilket kan
urholka förutsättningarna för att nå kompromisser i fullmäktige.
Samtidigt ska inte partipolitiseringen av folkinitiativen överdrivas.
De flesta initiativ har drivits av ideella aktörer och de namninsamlingar som har påbörjats på initiativ av politiska partier har ofta
misslyckats. Ett folkinitiativ kan dessutom ses som en del av en
opinionsbildningsprocess och det är i sig positivt att partierna tar
ställning i denna. Det gör det enklare för väljarna att förstå vad de
politiska partierna står för och det sätter dessutom fokus på lokalpolitiska frågor, som annars ofta får stå tillbaka för den nationella
politiken i nyhetsmedierna. Det finns inga tecken på att detta har
inneburit att partierna har försvagats lokalt. Snarare har lokala
folkomröstningar tvingat de politiska partierna att ta ställning och
kommunicera sina ståndpunkter till väljarna. En tydlig effekt av
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folkomröstningarna är att dessa har gynnat lokala partier eller gett
upphov till att sådana bildats.
Det finns inget som tyder på att folkinitiativet lett till att resursstarka grupper har stärkt sin röst. De flesta initiativ har drivits fram
av ideella aktörer utan några särskilda ekonomiska tillgångar. Det
finns inga belägg för att folkinitiativet påverkar den politiska
jämlikheten negativt. Det är tydligt att folkomröstningarna har stimulerat ett lokalt politiskt engagemang. Aktionsgrupper har skapats
för att samla in namnunderskrifter och driva kampanjer. Dessa har i
flera fall överlevt folkomröstningarna och tycks ha stimulerat det
lokala politiska engagemanget. Detta bör ses som positivt för demokratin. Det politiska engagemanget har ofta väckts ur ett lokalt
missnöje med politiska beslut i kommunen eller landstinget. I de
kommuner och i de landsting där den styrande majoriteten valt att
inte följa valresultatet i folkomröstningen har den politiska konfliktnivån och den politiska polariseringen ökat. Konfliktnivån
tenderar att skilja sig beroende på valdeltagandet och hur beslutet
att avslå valresultatet motiverades. I några fall kan folkomröstningarna ha skapat en misstro till det politiska etablissemanget,
men det finns inget som tyder på att förtroendet för det demokratiska systemet som sådant har underminerats. Valdeltagandet i
de allmänna valen som följt på en folkomröstning har inte påverkats. Däremot har den politiska majoritet som valt att ignorera
resultatet i folkomröstningen ofta straffats. Det visar att det representativa styrelseskicket och deltagardemokratin samspelar.
Folkinitiativen bör ses som en del av det representativa
beslutsfattandet
Det är möjligt att antalet folkinitiativ per år kommer att öka
framöver. Lokalpolitiken har under senare år blivit mer polariserad
och splittrad, vilket sannolikt innebär att fler frågor kan komma att
avgöras utanför fullmäktige. Den ekonomiska och demografiska
utvecklingen kommer dessutom ställa flera kommuner och landsting inför svåra prioriteringar. Beslut utifrån sådana prioriteringar
kan skapa konflikter och leda till ett missnöje i flera väljargrupper.
För att politiska beslutsfattare ska kunna undvika att missnöjesyttringar leder till folkomröstningar är det viktigt att politiska beslut kommuniceras och förankras med berörda medborgare. Vårt
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förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska ha
förutsättningar att delta i politiska beslutsprocesser och framföra
sina synpunkter inför beslut ska ses som ett förslag som delvis
syftar till att förebygga sådana missnöjesyttringar och konflikter.
Politiska konflikter i samband med lokala folkomröstningar
kommer att vara oundvikliga och måste i någon mening ses som en
del av demokratin. Några konfliktsituationer som har uppstått i
samband med folkomröstningar grundar sig emellertid i att
reglerna för folkinitiativet varit oklara. Det finns därför ett behov
av att förtydliga regleringen av initiativförfarandet. Om det blir
vanligt förekommande att initiativ väcks och om fler folkomröstningar genomförs framöver kan det vara nödvändigt med en
översyn av lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar för
att dessa mer tydligt ska genomföras med samma reglering som de
ordinarie valen (se mer i avsnitt 12.7.8). Det kan också vara värdefullt att de politiska partierna inför en folkomröstning kommunicerar sin uppfattning om vad som krävs för att de ska respektera
utslaget i folkomröstningen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den lokala demokratin
fortfarande är i en process av att inordna detta deltagardemokratiska inslag i det representativa beslutsfattandet. Det är tydligt att
det finns ett behov av att öka kunskapen om folkinitiativ och folkomröstningar bland både väljare och förtroendevalda.
12.7.1

Underlätta insamlingen av namnunderskrifter

Utredningens förslag: Det ska inte vara nödvändigt för initiativtagare att uppvisa egenhändiga namnteckningar. Det ska vara
möjligt att samla in underskrifter via internet.
De sammanställda erfarenheterna av de folkinitiativ som har väckts
sedan 2011 visar att problem ofta uppstår vid kommunens eller
landstingets bedömning av namnunderskrifter. Eftersom reglerna
för antalet underskrifter som krävs för att begära en kommunal
folkomröstning har ändrats från fem till tio procent av de röstberättigade har valideringsprocessen blivit mer omfångsrik och
krävande. Den administrativa arbetsinsatsen har vuxit för kommunerna och landstingen, vilket har medfört att det blivit svårare
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att möta kraven på en rättssäker och tillförlitlig process. Flera
kommuner har kontrollerat underskrifter med stickprov. Av
förarbetena till det förstärkta folkinitiativet framgår att det rekommenderas att ett större antal stickprov görs.28 Sedan 2011 har ett
stort antal folkinitiativ avslagits av kommunerna (endast ett initiativ har väckts i ett landsting). Kommunerna har ofta underkänt
namn, adresser och personnummer som de bedömt som oläsliga.
Att bedöma svårlästa underskrifter inbegriper oundvikligen ett mått
av godtycke. Avslagen har ofta skapat frustration och missnöje hos
initiativtagarna. Flera av avslagen har överklagats till förvaltningsrätt. En slutsats av detta är att det finns behov av en rättssäker och
transparant metod för validering av underskrifter till stöd för ett
initiativ. En metod som minimerar utrymmet för bedömningar av
läsbarhet innebär också att validering kan ske enklare.
Enligt våra direktiv ska vi föreslå hur internet kan användas för
att underlätta namninsamlingar till folkinitiativ. Vi menar att det
finns flera fördelar med att namninsamlingar med krav på kommunala folkomröstningar kan göras via internet. Den huvudsakliga
fördelen är att insamling via internet är förenlig med de rådande
formerna för politiskt engagemang, där internet har en stor betydelse. Det skulle t.ex. kunna vara möjligt att förmedla en länk till
en insamlingssida genom e-post, webbplatser eller sociala medier. I
anslutning till en webbplats skulle det dessutom kunna finnas
utrymme för information som är relevant för att en initiativtagare
ska kunna underteckna på rätt sätt, dvs. att namninsamlingen sker
enligt de formkrav som gäller. Eftersom en stor andel av befolkningen har tillgång till internetuppkoppling kommer en digital
insamlingsfunktion för det stora flertalet röstberättigade att
underlätta insamlingen, öka tillgängligheten och bredda möjligheterna att delta i ett initiativ och i opinionsbildningen. Användningen av internet ger bättre möjligheter för initiativtagarna att
överblicka insamlingen och skulle även förenkla administrationen av
denna, i synnerhet i stora kommuner och i landstingen. Därutöver
kan användandet av internet vid insamlingen av namnunderskrifter
vara till gagn för personer med funktionsnedsättning.
En fördel som följer med en digital insamlingsfunktion knyter
an till vikten av en rättssäker valideringsprocess, dvs. kommuners
28

Prop. 2009/10:80 s. 104.
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och landstings bedömning av underskrifter och sammanräkningen
av dessa. En validering av underskrifter i elektronisk form kan för
det första ske snabbare och tar mindre resurser i anspråk än en
manuell kontroll av namnunderskrifter på papper. Underskrifter
som sker med hjälp av en avancerad elektronisk underskrift ger inte
heller utrymme för godtycke vid bedömningen. Det är därför önskvärt att underlätta för att kommuner och landsting ska kunna ta emot
namninsamlingar elektroniskt.
Förslag om att öppna upp för att underteckna initiativ via
internet kräver en diskussion om hur personuppgifter kommer att
behandlas (vilket vi redogör för i nästa avsnitt). Det innebär vidare
att det finns skäl att överväga det i kommunallagen stadgade kravet
på att ett initiativ ska innehålla initiativtagarnas egenhändiga
namnteckningar (5 kap. 23 § KL). Ett krav i författning att en
handling ska vara försedd med underskrift har ansetts innebära att
elektroniska medel – och elektroniska signaturer – är uteslutna.29
De krav som ställs i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska
signaturer innebär samtidigt att avancerade elektroniska signaturer
ska godtas som underskrift om det är tillåtet att underteckna med
elektroniska medel.30 Vårt förslag är att ett undertecknande fortsatt
ska krävas, men för att det ska vara möjligt att underteckna i
elektronisk form ska kravet på egenhändig underskrift slopas.
Kravet på egenhändiga namnteckningar är dessutom onödigt formellt mot bakgrund av den ökade användningen av internet i samhället, särskilt om en tillförlitlig identifikation av initiativtagare kan
ske genom en elektronisk signatur.
Det är viktigt att säkerställa att ett undertecknande av ett
initiativ över nätet sker på ett säkert sätt av den som är behörig till
det och att deltagande endast sker en gång. En tillförlitlig och säker
metod för undertecknande över internet måste därför användas.
Detta talar för att använda systemet med e-legitimation. En elegitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas
för att identifiera innehavaren på elektronisk väg. Sedan 2011 har
E-legitimationsnämnden uppdraget att stödja och samordna den
29

SOU 1996:40 s. 95.
Se lagen 17 §. Lagen föreslås i promemorian Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om elektronisk identifiering upphävas i samband med att nämnda EU-förordning
(nr 910/2014) blir tillämplig i Sverige den 1 juli 2016.
30
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offentliga sektorns behov av säkra metoder för elektronisk identifiering och signering.
För att kommunerna och landstingen på ett rättssäkert sätt ska
kunna bedöma om undertecknande har skett inom den föreskrivna
sexmånadersperioden och om signatärerna är folkbokförda i kommunen eller i en kommun inom landstinget, måste formkraven på
uppgifter om när undertecknande har skett, personnummer och
adresser också gälla vid namninsamling via internet. Det bör också
fortsatt finnas krav på att initiativ undertecknats personligen. Mot
bakgrund av den snabba teknikutvecklingen anser vi att lagen bör
utformas så att den är teknikneutral. Vi föreslår därför en lösning
liknande exempelvis den i skatteförandelagen (2011:1244), där begreppet egenhändiga namnteckningar bytts ut mot underteckna.
Förslaget innebär att initiativet ska vara undertecknat eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av initiativtagaren. Det kan
t.ex. vara med hjälp av e-legitimation eller annan form av elektronisk underskrift.
Förslaget att öppna upp för namninsamling via internet innebär
inte att konventionella metoder för insamling försvinner. Insamling
av underskrifter kan således även fortsättningsvis ske i pappersform.
Det nuvarande kravet på namnförtydligande bör därför finnas kvar.
12.7.2

En nationell webbplats för namninsamling upprättas

Utredningens förslag: En nationell webbplats ska inrättas som
ska kunna användas för namninsamling av folkinitiativ. Den nationella webbplatsen ska tillhandahålla formulär för att registrera
folkinitiativ och folkmotioner och för att underteckna initiativ
eller motioner med e-legitimation. Ett uppdrag för att upprätta
och ansvara för den nationella webbplatsen ska ges till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Behandling av personuppgifter ska
kunna ske för att tillhandahålla en tjänst för namninsamling.
Vi anser, som vi redogör för här ovan, att det finns flera fördelar
med att kommunerna och landstingen kan ta emot namnunderskrifter till stöd för ett folkinitiativ elektroniskt. Det underlättar
t.ex. sammanräkningen och valideringen av undertecknanden. Ett
undertecknande med e-legitimation kan enbart ske på en webbplats
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som uppfyller de legala kraven för användargränssnitt och som är
certifierad i enlighet med lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Några kommuner erbjuder kommuninvånarna
personliga sidor som eventuellt skulle kunna användas för att
elektroniskt underteckna initiativ.
Vi har övervägt möjligheten att kommuner och landsting enskilt
tillhandahåller en tjänst för namninsamling över internet för
medlemmarna. Samtidigt anser vi att det inte är möjligt att i lag
kräva att kommunerna och landstingen tar fram de webblösningar
som krävs för namninsamlingar. Det skulle vara kostsamt för
kommuner och landsting, särskilt när det så tydligt finns ekonomiska vinster med att samordna utformningen av en sådan tjänst.
Ett krav på en sådan tjänst i kommuner och landsting skulle också
leda till delvis olika lösningar och upplägg. Det är inte heller rimligt
att kräva att enskilda initiativtagare ska upprätta webbplatser för
insamling av elektroniska underskrifter. Eftersom det kan vara dyrt
att skapa en sådan webbplats liksom att ta emot elektroniska
signaturer skulle det leda till att resursstarka initiativtagare får
fördelar vid en namninsamling. Vi föreslår därför att en nationell
webbplats etableras som bl.a. kan användas för namninsamlingar till
folkomröstningar.
Vi har inför vårt förslag undersökt den webbplats som etablerats
för detta ändamål i Finland.31 I Finland kan var och en påbörja eller
skriva under ett initiativ till lokala folkomröstningar genom en webbsida som administreras nationellt av Justitieministeriet. Underskriften sker med en elektronisk signatur och kan avse initiativ till
kommunala folkomröstningar eller s.k. invånar- och medborgarinitiativ som kan väckas i fullmäktige eller riksdagen. Vi anser att
den finska webbportalen kan vara en förebild för den webbportal
som vi föreslår ska upprättas i Sverige.
En nationell webbplats för insamlande av namnunderskrifter ska
ha ett användargränssnitt som möjliggör för undertecknande med
e-legitimation. Det är, bl.a. för att säkerställa en validering av initiativ, en fördel om det samtidigt med undertecknandet och den säkra
identifikationen genom e-legitimationen kan ske en kontroll av signatärens behörighet att väcka ett initiativ, exempelvis att personen
är folkbokförd i den kommun som initiativet avser. Det är e-legiti31

www.demokrati.fi
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mationsnämnden som sköter de avtal som myndigheterna har med
leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering. De myndigheter som ger användare möjlighet att underteckna med e-legitimation har olika avtal och kostnaderna skiljer sig beroende på säkerhetsoch tillitsnivåer och hur många underskrifter som görs.
För insamling av namnunderskrifter för ett folkinitiativ är alltså,
utöver de nödvändiga uppgifter som följer av 5 kap. 23 § KL, även
uppgifter om en persons ålder, medborgarskap och folkbokföring
intressanta, eftersom de kan verifiera rätten att väcka ett initiativ.
Dessa personuppgifter finns digitalt i Skatteverkets folkbokföringsdatabas och används i samband med folkomröstningar och val,
utifrån att de är avgörande för rösträtten, i den s.k. valdatabasen
(som Valmyndigheten och länsstyrelserna har tillgång till).
Personuppgifter ska få behandlas i syfte att tillhandahålla en tjänst för
insamling av namnunderskrifter
En nationell webbplats för namninsamling till stöd för ett folkinitiativ innebär att vissa personuppgifter som är nödvändiga för
denna funktion kommer att behöva hanteras av den som ansvarar
för webbplatsen. Det handlar t.ex. om namn och personnummer.
Det är i första hand personuppgiftslagen (1998:204) som ska tillgodose internationellt förpliktande respektive i grundlagen ställda
krav på skydd för den personliga integriteten när det gäller automatiserad personuppgiftsbehandling.32 Vid sidan av personuppgiftslagen gäller, såvitt det nu är aktuellt, att behandling av personuppgifter får ske enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstning,33 medan
regler för uppgifterna i den s.k. folkbokföringsdatabasen finns i
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.
För att en publicering av den fråga som initiativtagare söker stöd
för ska vara möjlig på en nationell webbplats krävs som utgångspunkt samtycke till att dennes personuppgifter därigenom kommer
32

RF 1 kap. 2 §, 2 kap. 6 § och prop. 2009/10:85 s. 67. Se även kommissionens förslag till ny
reglering av s.k. dataskydd.
33
Ibland kallad valdatabaslagen, för en närmare beskrivning av reglerna kan hänvisas till vallagskommitténs slutbetänkande SOU 2013:24 s. 178.
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att behandlas av den ansvarige myndigheten. Detta gäller även för
den som lämnar sitt stöd genom att med elektroniska medel
underteckna en insamling på webbplatsen. Så är fallet även om
personuppgifterna som sådana inte behöver publiceras på webbplatsen. Detta följer av att ett initiativ ska kunna knytas till
initiativtagarna, vilket är ett rimligt krav för att en enskild ska få
utnyttja en statlig tjänst som tillhandahåller en funktion för
namninsamling via internet. För det fall samtycke inte medges har
en initiativtagare självklart möjlighet att på egen hand samla underskrifter, utanför den nationella webbplatsens tjänst.
Ett uppdrag för att upprätta den nationella webbplatsen ska ges till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
I utformandet av vårt förslag har vi haft samråd med ett antal
myndigheter som vi sett som lämpliga värdar för en nationell
webbplats, en s.k. webbinsamlingsportal. Vi menar att det är viktigt
att myndigheten har förmåga och kompetens att upprätta och
underhålla den internetlösning som krävs. Det är också viktigt att
den har kunskap om frågor som rör folkomröstningar och andra
relaterade demokratifrågor. Vi har i vår översyn kommit fram till
att det vore mest lämpligt att en länsstyrelse får i uppdrag att sätta
upp en webbinsamlingsportal. Länsstyrelserna är regionala valmyndigheter och har därmed en särskild vana att stödja genomförandet
av val till riksdag, kommun, landsting, Europaparlament samt
Sametinget. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i dag ett uppdrag
att leverera ett sammanhållet IT-stöd till alla 21 länsstyrelser och
levererar också IT-tjänster till ett antal andra myndigheter. Myndigheten har också erfarenhet av att bygga och förvalta lösningar
med e-legitimation som är kopplade till webbplatserna. Vi har även
övervägt Valmyndigheten och SKL, men anser att ett sådant
uppdrag inte är lämpligt utifrån den roll dessa har i förhållandena
till kommunerna och landstingen samt vilken kompetens och förmåga de har att tillhandahålla denna typ av internetlösningar.
Vi föreslår därför att regeringen ger Länsstyrelsen i Västra
Götaland i uppdrag att upprätta och underhålla en webbplats som
möjliggör för enskilda att initiera och stödja folkinitiativ i den
kommun eller landsting som de är folkbokförda i. Webbplatsen bör
vara utformad på ett enhetligt sätt, men varje kommun eller
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landsting bör kunna länka sin hemsida till den nationella portalen
så att det blir möjligt för personer boende i kommunen eller
landstinget att få kännedom om pågående initiativ genom kommunens eller landstingets hemsida. Genom att detta sker via internet
blir det möjligt att sprida information om och diskutera initiativ
över sociala medier. Det är därmed en lösning som är anpassad till
de rådande engagemangsformerna och som har goda förutsättningar
att stimulera det demokratiska deltagandet. Den som initierar initiativet genom att registrera det på webbplatsen får möjlighet att
följa namninsamlingsprocessen. Eftersom initiativet publiceras där
kan även andra följa hur insamlingen utvecklas. När tillräckligt
många underskrifter samlats kan en av initiativtagarna skicka in och
väcka initiativet i aktuell kommun eller landsting. Initiativtagarna
kan också komplettera underskrifterna som gjorts över internet
med underskrifter på papper.
Den nationella webbplatsen ska också kunna användas för insamling av stöd för folkmotioner till riksdagen, såsom vi föreslår i
kapitel 10, och för folkmotioner till fullmäktige, såsom vi föreslår i
kapitel 13.
Länsstyrelsen får behandla personuppgifter med stöd av
personuppgiftslagen
Länsstyrelsen, som ansvarar för webbplatsen, måste ha rätt att
utföra behandling av personuppgifter för att tillhandahålla en etjänst för att samla in namnunderskrifter. Som vi tidigare berört
innebär detta ett krav på att den enskilde användaren av tjänsten
har samtyckt till att myndigheten i det syftet behandlar dennes
personuppgifter. Eftersom en funktion för validering skulle kunna
kopplas till insamlingen har vi övervägt att sådan behandling som
behöver ske för en kontroll med folkbokföringsregistret också
skulle kunna omfattas. En sådan registerkontroll kan kräva författningsstöd.34 Det är viktigt att personuppgiftsansvaret, särskilt vid
utbyte av uppgifter, är tydligt. Som ett alternativ till informationsöverföring mellan myndigheterna, t.ex. genom att länsstyrelsen har direktåtkomst till folkbokföringsdatabasen, och regelför34

Regeringsformen 2 kap. 16 §.
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ändringar i t.ex. valdatabaslagen kan de för behörigheten centrala
personuppgifterna i stället följa med identifikationen av den som
undertecknar elektroniskt, dvs. genom e-legitimationen. Alternativt kan den enskilde användaren, inom ramen för e-tjänsten,
ange sin folkbokföringsadress samtidigt som denne undertecknar
initiativet med hjälp av e-legitimation. Behandling av personuppgifter kan i det senast nämnda fallet då i princip ske enligt
nuvarande personuppgiftslagens regler. Det bygger dock på att
samtycke till sådan behandling finns. Vi bedömer att det i det
närmaste kan förutsättas att sådant lämnas i och med att den
enskilde väljer att använda insamlingtjänsten.
Till detta kommer att utrymmet för särskilda registerförfattningar kan förväntas minska i framtiden till följd av de EUakter om dataskydd som är under utarbetande. Det talar mot att nu
föreslå nya regler för personuppgiftsbehandling till stöd för t.ex. en
direktåtkomst till folkbokföringsregistret. Vad gäller förändringar i
valdatabaslagen har vi övervägt att låta ändamålet med behandlingen
av personuppgifter också vara att samla namnunderskrifter till stöd
för folkomröstning (jfr lagens 4 och 5 §§). Det rör sig dock delvis
om olika situationer; valdatabaslagen reglerar nu behandling av
personuppgifter för själva röstningen i folkomröstningar, inte för
initiativtagandet som sådant. Den nationella webbplatsen ska
dessutom även kunna användas för att registrera och samla namn
till stöd för en folkmotion. Det senare talar för att i så fall reglera
initiativtagande för sig, och då på ett sätt så att information
kommer direkt från folkbokföringsdatabasen snarare än att hantera
uppgifter från valdatabasen. Vi anser därför att tillräckliga skäl att
nu föreslå särskilda regler, i stället för personuppgiftslagens, inte
finns.
Sammanfattningsvis kan behandling av personuppgifter för att
tillhandahålla initiativtagare en tjänst för insamling av namn via den
nationella webbplatsen ske med stöd av personuppgiftslagen, och
kräver därmed den enskildes samtycke. Länsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Om det finns behov av en närmare reglering av tillämpningen kan det ske i förordning, exempelvis för bevarande och gallring av personuppgifter.
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Frågor om sekretess och publicering av initiativ
När folkinitiativet, dvs. de insamlade namnunderskrifterna, lämnas
in till kommunen eller landstinget blir listan med namn en allmän
handling, vilken kan begäras ut. Såvida inte någon uppgift på listan
är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) blir uppgifterna då offentliga. Det är ingen skillnad på
om namninsamlingen lämnas in elektroniskt eller manuellt i detta
avseende. Som vi ser i nästa avsnitt är emellertid namnunderskrifter
som samlas in med hjälp av den nationella webbplatsen möjliga att
begära ut redan i samband med att den digitala tjänsten används,
dvs. namnen blir offentliga uppgifter tidigare än om en insamling i
pappersform används. För att den här olikheten inte ska hämma
användningen av insamling över nätet har vi övervägt att föreslå en
sekretessbestämmelse. Frågan om sekretess kan, i takt med att
tjänster utvecklas också på andra områden, behöva övervägas i ett
bredare sammanhang. Vi har dock kommit till den slutsatsen att
åsiktsbildningen vinner på att offentlighet också gäller under
insamlingsfasen och oavsett om en insamling leder till att ett
initiativ blir överlämnat till en kommun eller ett landsting eller inte.
Länsstyrelsen är ansvarig för att underhålla webbportalen och
blir därmed också ansvarig utgivare av det innehåll som publiceras.
Det är emellertid initiativtagarna som formulerar initiativet och
som ansvarar för hur det uttrycks. Länsstyrelsen ska inte beskriva
innehållet utan endast ta ställning till om initiativet kan registreras
och publiceras. Länsstyrelsen kan därmed välja att inte publicera
initiativ som är kränkande eller stötande och som t.ex. kan anses
vara hets mot folkgrupp. Detsamma gäller om initiativet innehåller
uppgift som är sekretessbelagd enligt lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess eller i övrigt något som innebär hinder för
publicering. Ett initiativ som därför inte kan använda sig av den
tjänst som webbportalen tillhandahåller har dock fortfarande
möjlighet att bilda opinion och på egen hand samla in namn.
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Fortsatt krav på att personnummer ska anges

Utredningens bedömning: Folkinitiativet måste omfatta uppgifter om initiativtagarnas personnummer.
Av 5 kap. 23 § KL framgår att folkinitiativet ska vara skriftligt, och
utöver den aktuella frågan ska initiativet bl.a. innehålla initiativtagarnas personnummer. Det har framförts till oss i intervjuer med
initiativtagare att kravet att uppge sitt personnummer upplevs som
ett hinder i insamlingen av underskrifter. Personer är ovilliga att
uppge sitt personnummer eftersom de är rädda för identitetsstöld.
Att skriva under ett initiativ innebär ofta att personuppgifter exponeras på en offentlig lista. Det finns även ett fåtal individer som har
skyddad identitet och som av den anledningen inte är villiga att
skriva under ett initiativ.
Enligt vår bedömning är kravet på att uppge personnummer
nödvändigt för att kommunerna och landstingen ska kunna bekräfta en persons identitet och att hen är folkbokförd i kommunen
eller landstinget. Detta för att säkerställa att personen som har
skrivit under har rätt att stödja ett aktuellt folkinitiativ eller en
folkmotion. Genom att möjliggöra namninsamling via internet blir
personnummer och adresser däremot mindre exponerande, i den
meningen att de som undertecknar ett initiativ på en insamlingslista
inte omedelbart ser vilka andra som skrivit under. Däremot blir
underskriften en allmän handling när den görs på den insamlingsportal som vi föreslår ovan redan innan själva initiativet lämnas in
till kommunen eller landstinget.
Offentlighetsprincipen är en grundläggande del av den fria åsiktsbildningen. Det är därför varken möjligt eller lämpligt att sekretessbelägga till kommun eller landsting överlämnade folkinitiativ eller
att öppna upp för anonyma underskrifter. Ett undertecknande är
ett opinionsuttryck och bör därför vara offentligt. Det handlar om
att föra upp en fråga på den politiska dagordningen. Det kan inte
likställas med att rösta i den eventuellt efterföljande folkomröstningen eller för den delen i ett val, där valhemligheten är central.
Möjligheten för var och en att begära ut och granska initiativet
innebär också en försäkran att kommunen eller landstingen behandlat detta korrekt.
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Vi vill i detta sammanhang nämna att det ibland förekommit en
diskussion om en initiativtagare alls ska behöva ange sin adress,
eftersom denne anger sitt personnummer. Det har framförts till oss
att det är lätt för kommun och landsting att konrollera initiativtagarens adress när man har dennes personnummer. Adressuppgiften är emellertid central, om namninsamling har skett på
papper, eftersom kontroll av namninsamlingarna då i normalfallet
ska kunna ske genom stickprov.35 Vid en översiktlig kontroll är det
då klart lättare för kommunen eller landstinget att se om en initiativtagare bor i kommunen eller landstinget eller inte om adressen
står på listan. Vi anser därför att kravet på att initiativtagaren ska
ange sin adress bör vara kvar.
12.7.4

Fastställa antalet underskrifter som krävs

Utredningens förslag: Vid fastställandet av antalet erforderliga
namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ ska antalet röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmar anses vara det
antal röstberättigade som fanns i kommunen eller landstinget på
valdagen vid det senaste ordinarie valet.
Enligt vår översyn av folkinitiativet är regleringen av vad som gäller
när krav på kommunala folkomröstningar framförs otydlig rörande
hur man fastställer antalet nödvändiga underskrifter från initiativtagare för att ett initiativ ska prövas i fullmäktige. Av 5 kap. 23 §
kommunallagen framgår det att ärende om att hålla folkomröstning
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Vid prövningen av
ett folkinitiativ ska fullmäktige ta ställning till om en tillräckligt
stor andel av de röstberättigade står bakom initiativet. Om det
brister i en formell förutsättning ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet och kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då prövar beslutet
genom laglighetsprövning.36 Det framgår inte av 5 kap. 23 § kom35
36

Prop. 2009/10:80 s. 104.
ibid, s. 106.
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munallagen vid vilken tidpunkt antalet röstberättigade medlemmar
ska bestämmas. Tidpunkten följer inte heller av förarbetena. Detta
får till följd att initiativtagarna inte i förväg kan räkna ut hur många
underskrifter som krävs för att fullmäktige ska ta upp folkinitiativet.
Problematiken framgår bl.a. i följande fall där några initiativtagare överklagade Sollentuna kommuns avslag av ett folkinitiativ
till förvaltningsrätten. Överklagandet gällde bl.a. ett missnöje med
hur kommunen fastställt antalet röstberättigade som krävdes för
att initiativet skulle tas upp i fullmäktige. Initiativtagarna ansåg att
andelen röstberättigade borde beräknas utefter den röstlängd som
fastställts vid det senaste valet medan kommunen räknade antalet
röstberättigade vid tillfället då initiativet lämnades in. Förvaltningsrätten avslog överklagandet eftersom det inte framgår av lagen hur
detta antal ska fastställas.37
För att kraven på antal underskrifter inte ska fastställas utifrån
en bedömning som inte är känd förrän folkinitiativet och underskrifterna är inlämnade till kommunen eller landstinget behöver
lagen förtydligas i det avseendet. Varje initiativtagare ska lätt kunna
räkna ut det antal underskrifter som krävs för att fullmäktige ska ta
upp folkinitiativet i fullmäktige. Man skulle kunna tänka sig en
regel som anger att antalet underskrifter som krävs fastställs utifrån
den tidpunkt då initiativtagarna börjar samla in underskrifter. Ett
sådant krav innebär att kommunen eller landstinget måste begära ut
uppgifter från folkbokföringsregistret för att kunna fastställa
antalet röstberättigade. Ett sådant förfarande är både kostsamt och
administrativt betungande för kommunen eller landstinget. Sådana
utgifter kan inte ses som motiverade med tanke på att nära hälften
av de namninsamlingar som skett sedan 2011 inte lett till att initiativ
väcks i fullmäktige.
Röstlängder upprättas i enlighet med vallagen (2005:837) 5 kap.
1 § 30 dagar före valdagen, men kommer att förändras fram till valet
genom olika s.k. rättelser. De ursprungliga röstlängderna sparas
inte efter valen. Det är antalet röstberättigade på valdagen som är
den siffra som används i SCB:s officiella statistik och i protokollen
37
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 januari 2014 i mål nr 14451-13. Kammarrätten
i Stockholm meddelade den 25 mars 2014 inte prövningstillstånd (mål nr 608-14). Kammarrättens beslut överklagades inte.
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över slutliga valresultat. Den siffran finns också angiven på Valmyndighetens webbplats. Vi anser därför att det är rimligt att uträkningen av det antal underskrifter som krävs ska göras utifrån
antalet röstberättigade som fanns i kommunen eller landstinget på
valdagen vid det senaste ordinarie valet. Vår bedömning är att den
befolkningsförändring som sker mellan de ordinarie valen i
normalfallet inte är så stor att den innebär avsevärda skillnader i det
antal namnunderskrifter som krävs eller att det kan motivera att
kommuner och landsting på nytt räknar ut antalet röstberättigade
med uppgifterna i folkbokföringsdatabasen.
Avslutningsvis kan nämnas att rösträttsvillkoret i lagen om kommunala folkomröstningar på en punkt skiljer sig från rösträtt vid
val av ledamöter och ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige
(5 § lagen om kommunala folkomröstningar jämförd med 4 kap.
2 § andra stycket KL). Det handlar i praktiken om det fåtal personer som kan vara bosatta i en svensk kommun, men som enligt
5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, eftersom de, utan att tillhöra främmande makts beskickning, har full diplomatisk immunitet. Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har föreslagit att en sådan unionsmedborgare även ska ha rösträtt vid kommunala folkomröstningar.
Vi delar den bedömningen. Med hänsyn till att förslaget är under
beredning avstår vi från att lämna ett likadant förslag. Eftersom det
rör sig om så få personer kommer dessa emellertid inte att påverka
utfallet av beräkningen av antalet nödvändiga namnunderskrifter.38

38

Enligt Utredningen om en kommunallag för framtiden fanns under hösten 2014 en anmäld
anställd på EU:s institutioner i Sverige som inte är folkbokförd här, SOU 2015:24, s. 517.
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Publicering av pågående folkinitiativ på kommunens
eller landstingets webbplats

Utredningens bedömning: För att allmänheten ska få information om pågående initiativ och för att stimulera opinionsbildning och politisk debatt om den aktuella frågan kan kommuner
och landsting publicera ett pågående folkinitiativ på sin webbplats.
Digitaliseringen har inneburit att det demokratiska samtalet har
förändrats, vilket vi redogjort för i kapitel 5. Även om alla kommuner och landsting i dag har webbplatser finns det ingen fastställd
skyldighet i kommunallagen att kommuner och landsting ska ha en
webbplats. Kommunernas och landstingens fysiska anslagstavla
föreslås av Utredningen om en kommunallag för framtiden ersättas
av en elektronisk anslagstavla på varje kommun eller landstings
webbplats. Tillkännagivandet av justerade protokoll över kommunala
beslut, t.ex. om en kommunal folkomröstning, ska göras tillgängliga på anslagstavlan.
I kapitel 11 om medborgardialog föreslår vi att fullmäktige ska
verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta i politiska
beslutsprocesser. Vi föreslår där också att alla kommuner och landsting på sin webbplats bör ha information om det som är relevant
för kommun- och landstingsmedlemmarnas demokratiska delaktighet, däribland pågående samråd, medborgardialoger och väckta folkmotioner (se kapitel 13). Information om hur man går till väga för
att väcka ett folkinitiativ är information som är relevant för
medlemmarnas demokratiska delaktighet. Det är därtill en fördel ur
demokratisk synpunkt om kommunerna och landstingen på sin
webbplats kan publicera ett pågående folkinitiativ.39 Det förutsätter
dock att kommunen eller landstinget har information om att en
namninsamling pågår.
Utredningen har övervägt att ändra bestämmelserna för hur ett
initiativ väcks genom att kräva att en av initiativtagarna först
39
Här avses i första hand innehållet, dvs. vad initiativet handlar om och inte vilka som driver
det. En publicering behöver därmed inte innebära att personuppgifter behandlas. Kommunen eller landstinget måste dock bedöma att hinder för publicering inte heller i övrigt
föreligger (jfr avsnitt 12.7.2, se även avsnitt 13.5.1).

480

SOU 2016:5

Det förstärkta folkinitiativet

behöver registrera initiativet och att insamlingen därefter ska ske
under en sexmånadersperiod. Enligt nuvarande bestämmelser kan
initiativtagarna väcka ett initiativ om tio procent av de röstberättigade skrivit på under den sexmånadersperiod som föregått
det datum då initiativet lämnas in. Vi anser att det skulle finnas
flera fördelar med att införa en bestämmelse som gör att initiativet
får ett start- och ett slutdatum. Genom att en initiativtagare måste
ge in eller registrera initiativet innan namninsamlingen påbörjas blir
insamlingen formaliserad och kommunen eller landstinget får
därigenom en möjlighet att informera initiativtagarna om vad som
gäller vid ett folkinitiativ. Kommunen eller landstinget kan avråda
från initiativ som inte är inom kommunen eller landstingets
beslutskompetens. Det skulle också ge kommunen och landstinget
möjlighet att samråda med initiativtagarna liksom ge de politiska
partierna och fullmäktigeledamöterna en möjlighet att deklarera sin
ståndpunkt. En formell registrering skulle också göra det möjligt
att kräva att kommunen eller landstinget publicerar information
om detta och därmed underlätta för allmänheten att få information
om pågående initiativ. Det skulle kunna stimulera opinionsbildningen och den politiska debatten om den aktuella frågan. Det kan
medföra att enskilda får bättre förutsättningar att bilda sig en
uppfattning om initiativet innan de skriver under.
Samtidigt ser vi att en sådan ordning skulle kunna innebär flera
problem. För det första skulle det innebära att kommunen eller
landstinget måste upprätta ett ärende vid registeringen av initiativet
och därefter fatta beslut om ett avslag i fall att initiativtagarna inte
får ihop det nödvändiga antalet underskrifter. Det medför därmed
ytterligare administration för kommunerna och landstingen och
det skulle kunna ge upphov till meningsskiljaktigheter om vilket
datum som gäller som startdatum. Sammantaget anser vi att det
inte finns tillräckliga skäl för att göra en förändring av gällande
bestämmelser. Med en webbplats på det sätt som vi föreslår uppnås
därtill de opinionsbildande fördelar som nämns ovan, utan att införa ytterligare ett led i processen i form av en särskild inledande
registrering hos kommun och landsting. Genom att en nationell
webbplats etableras blir det således enklare för både allmänheten
och för kommunerna och landstingen att få information om
pågående initiativ.
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Samråd vid formulering av fråga

Utredningens bedömning: Om folkomröstningen väckts
genom folkinitiativ bör samråd ske med initiativtagarna inför
det att beslut fattas om frågan och de svarsalternativ som ska
ställas till de röstberättigade.
Vår översyn visar att fullmäktige vid några tillfällen fattat beslut om
kommunal folkomröstning med en fråga som skiljer sig från den
frågeställning som initiativtagarna begärt. Vid två tillfällen har initiativtagarna av denna anledning överklagat beslutet om folkomröstningen till förvaltningsrätten.40 Enligt 2 § lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar är det fullmäktige som i anslutning
till beslutet om att hålla en folkomröstning också ska besluta om
den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade. Denna ordning följer av fullmäktiges roll som beslutande
församling i kommunerna och landstingen. Fullmäktige är inte
skyldig att besluta i enlighet med initiativtagarnas frågeställning. En
ordning där initiativen eller resultaten i de kommunala folkomröstningarna blir bindande skulle stå i strid med regeringsformens
princip om att beslutsfattandet i kommun och landsting sker
genom folkvalda församlingar. Det är dessutom viktigt att kommunerna och landstingen har möjlighet att utforma frågan och
svarsalternativen så att den blir tydlig och möjlig att ta ställning till
i en folkomröstning.
Det är dock problematiskt när fullmäktige fattar beslut om
folkomröstning i en fråga som avviker från den som en tiondel av
de röstberättigade har undertecknat. Att frångå den fråga som ställs
i initiativet kan skapa en konfliktsituation som kan påverka folkomröstningens legitimitet. I det fall kommunen eller landstinget
anser att den fråga som initiativet gäller är problematisk att ställa i
en folkomröstning och fullmäktige avser att fatta ett beslut om en
fråga och svarsalternativ som tydligt skiljer sig från initiativet,
40
Förvaltningsrätten i Umeå avslog överklagandet i dom den 13 juni 2013 i mål nr 834-13,
Kammarrätten i Sundsvall meddelade inte prövningstillstånd (beslut den 12 juli 2013, mål nr 197713). HFD meddelade inte prövningstillstånd den 10 september 2013 i mål 5700-13. Förvaltningsrätten i Malmö avslog överklagandet i dom den 16 april 2014 i mål nr 1686-14. Varken
Kammarrätten i Göteborg (beslut den 9 juni 2014 i mål nr 2259-14) eller HFD meddelade
prövningstillstånd den 12 december 2014 i mål nr 3973-14.
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menar vi att kommunen eller landstinget först bör samråda med
initiativtagarna. Samrådet bör ske i syfte att uppnå en förståelse för
hur frågan ska formuleras på valsedeln. Ett samråd kan ske genom
ett möte mellan företrädare för kommunen och de initiativtagare
som påbörjat eller aktivt drivit initiativet. Dokumentation av
samrådet och av de synpunkter som därigenom kommit fram bör
ske. Det ska emellertid fortsatt vara fullmäktige som slutligen
formulerar den fråga och de svarsalternativ som de röstberättigade
medlemmarna ska få ta ställning till i en folkomröstning.
12.7.7

Uttalande om resultatet i den kommunala
folkomröstningen

Utredningens bedömning: För att undvika konflikter och missnöje rörande fullmäktiges beslut efter en folkomröstning kan de
politiska partierna i en kommun eller i ett landsting före en lokal
folkomröstning deklarera under vilka förutsättningar de avser
att följa resultaten av folkomröstningen. En riktlinje för detta
bör vara ett valdeltagande på över 50 procent.
I de flesta lokala folkomröstningar som hållits sedan 2011 har de
röstberättigade röstat i enlighet med initiativtagarnas förslag. Den
opinion som uttryckts i folkomröstningarna har i regel varit i
konflikt med den som uttryckts i de allmänna valen. Det innebär
att fullmäktige tvingats att ta hänsyn till två motstridiga folkviljor.
Av de folkomröstningar som genomförts sedan 2011 har fullmäktige valt att respektera utfallet i ungefär varannan folkomröstning. Fullmäktige har i regel valt att bortse från resultatet i
de folkomröstningar som hållits vid annan tidpunkt än de allmänna
valen. Det skäl som då framhållits i fullmäktige är det låga
valdeltagandet. I de folkomröstningar som inte har skett i samband
med ett allmänt val har valdeltagandet varit i snitt 37 procent. Det
har gjort det svårt för fullmäktige att bedöma om resultatet ska
anses vara ett uttryck för en representativ folkopinion. I några
kommuner och landsting, t.ex. Västerbottens läns landsting och
Sunne kommun, har fullmäktige på förhand deklarerat att ett
valdeltagande på över 50 procent varit en förutsättning för att
resultatet i folkomröstningen skulle respekteras.
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Vi anser att det i vissa fall kan vara ett problem att sätta ett
kvorum för kommunala folkomröstningar. Det kan motivera en
sida i folkomröstningen att uppmana till valskolk. Ett aktivt val att
rösta bör bedömas tyngre än röstskolk. När det gäller rådgivande
folkomröstningar är emellertid frågan om valdeltagandet av betydelse eftersom det också ger en indikation på hur stark folkopinionen är. Valet att inte rösta i en rådgivande folkomröstning
kan vara ett sätt att uttrycka ett ointresse för frågan eller en
motvilja till folkomröstningen som sådan. Gällande de folkomröstningar som har genomförts finns det inte heller några uppenbara
indikationer på att kommunerna eller landstingen har uppmanat till
röstskolk.
Sammantaget anser vi att det finns ett värde i att de politiska
partierna före den kommunala folkomröstningen kommer överens
om de avser att följa valresultatet och kommunicerar ut denna
överenskommelse. Det bör omfatta under vilka villkor som de politiska partierna kommer att respektera folkviljan. Vi anser att en
riktlinje för detta bör vara ett valdeltagande på över 50 procent.
12.7.8

Lagen om kommunala folkomröstningar bör ses över

Utredningens bedömning: Lagen om kommunala folkomröstningar bör ses över i särskild ordning.
Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar är utformad
utefter de regler som gällde för folkinitiativet innan dess förstärkning 2011. Folkomröstningarnas genomförande är inte reglerad i detalj och de är i grunden kommunala angelägenheter. Det är
fullmäktige som fattar beslut om frågor som rör röstsedlarnas
antal, innehåll och utseende och om röstning kan ske på annat sätt
än att väljaren personligen lämnar sin röst i omröstningslokalen.
Det är kommunernas egna valmyndigheter, dvs. valnämnderna,
som är ansvariga för genomförandet av valen. Några aspekter av
vallagen (2005:837), gällande röstlängder och röstkort, ska tillämpas
när folkomröstningen sammanfaller med ett allmänt val. Lagen om
kommunala folkomröstningar reglerar däremot inte frågor som rör
valprövning, valförrättare, röstningslokaler och röstningsförfarandet.
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Enligt vår bedömning är lagen om kommunala folkomröstningar inte anpassad för de nya bestämmelserna för folkinitiativ. Vi
bedömer att antalet initiativ kommer att öka framöver. Folkomröstningar som genomförs efter att mer än tio procent av de
röstberättigade undertecknat ett initiativ och som får ett högt valdeltagande har en karaktär av ett allmänt val. Även om folkomröstningar är rådgivande blir det svårt för fullmäktige att avslå valresultaten i folkomröstningar där folkviljan kommer så tydligt till uttryck. Det innebär också att kraven på att valen genomförs effektivt och rättssäkert ökar.
En ytterligare oklarhet gäller Valmyndighetens roll vid kommunala folkomröstningar. Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska kommunen eller landstinget samråda med Valmyndigheten minst tre månader före omröstningsdagen. Beslut om dagen
för folkomröstning ska fattas först efter samråd med Valmyndigheten. Valmyndighetens ansvar vid kommunala folkomröstningar
är begränsat till att tillhandahålla uppgifter för framställning av
röstlängder och röstkort. Myndigheten ger också ett stöd som
omfattar en manual för kommunala folkomröstningar och bistår i
kontakterna med det tryckeri som kommunen eller landstinget upphandlat för tryck av valsedlar och röstkort. Mot avgift kan Valmyndigheten också förse kommunerna och landstingen med material
som är nödvändigt vid folkomröstningarna, däribland ytterkuvert
för budröster, fönsterkuvert för förtidsröster, omslag, säkerhetstejp, förseglingar och valkassar. Omfattningen av detta stöd
uttrycks inte tydligt i lagen om kommunala folkomröstningar eller
i myndighetens instruktion.41 Enligt Valmyndighetens bedömning
överstiger stödet som myndigheten bistår med vad som uttrycks i
lag. Samtidigt anser nio av tolv kommuner som tillfrågats att de
önskat mer stöd från Valmyndigheten.
Sammanfattningsvis finns det ett behov av att se över lagen om
kommunala folkomröstningar. Översynen bör beröra frågor rörande
regleringen av t.ex. förtidsröstning, röstmottagning, budröstning
liksom överklagande. Det är också viktigt att regler rörande tillgängligheten i röstmottagningslokaler och vallokaler klargörs. Valmyndighetens roll vid kommunala folkomröstningar bör förtydligas. Det är rimligt att vissa delar av vallagen också blir tillämpliga
41

Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten.
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vid de kommunala folkomröstningarna. Vi har inom ramen för våra
direktiv inte haft möjlighet att se över lagen i dess helhet, men
bedömer att en sådan översyn bör göras i särskild ordning.
12.7.9

Försökverksamhet med e-röstning

Utredningens bedömning: Försökverksamhet med e-röstning i
kommunala folkomröstningar bör genomföras.
2011 års vallagskommitté har sett över möjligheterna att införa ett
elektroniskt förfarande vid röstning i de allmänna valen. I sitt
slutbetänkande, E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24),
föreslår kommittén att försök med e-röstning via internet ska
genomföras i okontrollerade miljöer i samtliga tre val vid de allmänna valen 2018. En förutsättning för att e-röstning ska kunna
genomföras är emellertid att de höga säkerhetskraven som ställs på
valförfarandet är uppfyllda. Kommittén gör bedömningen att eröstning kan förenkla möjligheterna för personer med olika former
av funktionsnedsättningar att rösta och underlätta för de som förtidsröstar utanför den egna kommunen och utlandsboende att delta
i val. Därutöver kan sammanräkningen av rösterna bli säkrare och
valresultatet kan redovisas snabbare. På sikt bör också kostnaderna
för val kunna minska.
Kommittén hänvisar i sitt betänkande till att de norska försöken
med e-röstning i samband med stortingsvalet 2013 ska kunna efterföljas. Under 2014 meddelade den norska regeringen, på grundval
av utvärderingen av försöken som genomfördes vid valen 2011 och
2013, att de lägger ner försöken. En av orsakerna var att det i
utvärderingen uttryckts oro över risken att information kan läcka
ut. Dessutom hade valdeltagandet inte ökat i försökskommunerna.
Denna utvärdering kan komma att påverka Sveriges beslut att gå
vidare med försök med e-röstning i samband med valen till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige 2018.
E-röstning kan gagna vissa väljargrupper, t.ex. personer med
funktionsnedsättning, men kan vara problematiska eftersom det är
svårt att garantera valhemligheten och skapa system som är tillräckligt säkra. Säkerhetskraven för kommunala folkomröstningar behöver enligt vår mening inte vara lika höga som för de allmänna valen.
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Konsekvenserna av eventuella tekniska problem skulle bli mer
begränsade i kommunala folkomröstningar än i de allmänna valen
eftersom valen är lokala och resultaten inte är bindande. Det är
dessutom troligt att e-röstning kan få en större effekt på valdeltagandet vid folkomröstningar än i de allmänna valen. Valdeltagandet i folkomröstningar påverkas inte, till skillnad från de allmänna
valen, av väljarnas röstpliktskänslor, men däremot är det troligt att
valdeltagandet i folkomröstningar påverkas av att röstförfarandet är
enkelt. Dessutom skulle e-röstning förenkla för personer som är
skrivna i kommunen eller landstinget, men tillfälligt boende på
annan ort, att delta i omröstningen. Det skulle kunna innebära
besparingar om en teknisk lösning för e-röstning, som kan användas i samtliga kommuner och landsting, kan tas fram nationellt.
Vi bedömer att det finns ett värde i att försöksverksamhet med
e-röstning genomförs i kommunala folkomröstningar. En sådan försöksverksamhet kan utgöra ett underlag vid framtida övervägningar
gällande försöksverksamhet med e-röstning i de allmänna valen.
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13.1

Vårt uppdrag

Utredningen har i uppdrag att utvärdera tillämpningen av den medborgerliga förslagsrätten i kommun- och landstingsfullmäktige. Utredningen ska analysera och bedöma hur medborgarförslagen påverkat den lokala politikens utformning och den demokratiska delaktigheten i samhället. Vidare ska vi undersöka hur internet kan användas som ett redskap för att underlätta överlämnandet av medborgarförslag. I kapitlet kommer vi också att redogöra för användandet av e-förslag och e-petitioner.

13.2

Bakgrund till den medborgerliga förslagsrätten

År 2001 infördes en möjlighet för kommuner och landsting att besluta att den som är folkbokförd i kommunen eller kommun inom
landstinget får väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Reformen var betydelsefull eftersom den agendasättande makten nu
kunde delas mellan de förtroendevalda och invånarna. Förslagsrätten infördes mot bakgrund av ett förslag från Kommundemokratikommittén. Betänkandets titel Att vara med på riktigt är en
träffande beskrivning av hur det argumenteras för förslagsrätten såväl i betänkandet (SOU 2001:48) som i propositionen (prop.
2001/02:80). Betänkandet betonade vikten av en pluralistisk demokrati där det finns flera vägar för medborgarna att påverka politiken.
Det symboliska värdet i att ge medborgarna en rätt att initiera ett
ärende underströks av kommittén liksom förslagsrättens positiva
påverkan på det lokalpolitiska engagemanget. Förslagsrätten kunde
minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda och leda till fler
politiska diskussioner mellan valen. Förhoppningen var att den representativa demokratin skulle stärkas och fullmäktige vitaliseras genom
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införandet av förslagsrätten. Det framfördes dock även farhågor om
att förslagsrätten skulle kunna vara en utmaning för den representativa demokratin genom att medborgarna nu inte skulle behöva
engagera sig i ett politiskt parti för att föra fram sina synpunkter.
Det kunde leda till att de politiska partierna minskade i betydelse.
Vidare uttryckte kommittén farhågor om att förslagsrätten kunde
innebära en omfattande administration för den kommunala förvaltningen.
När förslaget lämnades av Kommundemokratikommittén 2001
var det inte första gången frågan om medborgares rätt att väcka
ärenden i fullmäktige hade tagit sig upp på den politiska dagordningen. Demokratiutvecklingskommittén tog i betänkandet På medborgarnas villkor – en demokratisk infrastruktur (SOU 1996:162)
upp frågan om att införa en medborgerlig motionsrätt för invånare
med rösträtt i fullmäktigevalet. De huvudsakliga skälen som anfördes av kommittén var motionsrättens anknytning till två gamla traditioner. Dels att de röstberättigade kommunmedlemmarna hade haft
såväl initiativ- och beslutanderätt i kommunalstämman fram till 1955
då 1953 års kommunallag infördes, dels traditionen inom föreningsväsendet där en förslagsrätt för medlemmar ofta kombineras med
beslutanderätt för valda representanter. Regeringen valde då att inte
gå vidare med förslaget.
När förslaget väcktes igen av Kommundemokratikommittén hade
ett par förändringar av vikt införts i det ursprungliga förslaget. För
det första döptes det om till medborgerlig initiativrätt, vilket kan
uppfattas som något svagare än motionsrätt, och därmed inte lika
utmanande mot den representativa demokratin. För det andra vidgades möjligheten att väcka ett ärende till att också omfatta personer som saknar kommunal rösträtt. Även barn och ungdomar samt
personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått rösträtt i kommuner och landsting kan lämna medborgarförslag.
13.2.1

En inkluderande reform – en röst även för de
utan rösträtt

Motiven för att ge unga personer som saknar rösträtt en möjlighet
att väcka ärenden var främst en önskan om att öka barn och ungas
delaktighet i den kommunala demokratin och att stärka deras kunskaper om hur den kommunala politiken och förvaltningen funge490
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rar. Det var alltså inte enbart ett ökat inflytande för barn och unga
utan även den demokratiutbildande aspekten som kommittén, liksom
regeringen i sin proposition, angav som skäl till förslaget.1
Motiven för att utsträcka rätten att väcka förslag till att omfatta
personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt grundade sig i
den samtidiga Kommittén för medborgskapskrav som i sitt betänkande Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106) föreslog att treårsregeln som tillämpas för rösträtt i kommuner och landsting för icke-unionsmedborgare skulle avskaffas. Regeringen valde
att inte gå fram med detta förslag, men i den proposition som föreslår att medborgarförslaget ska införas lyfte regeringen fram att
medborgarförslagsrätten kan utgöra en möjlig påverkanskanal för
personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt.2
13.2.2

Vilka var motiven till att införa medborgarförslaget?

I de överväganden Kommundemokratikommittén gjorde i sitt betänkande om medborgerlig initiativrätt betonades de utökade möjligheterna för medborgarnas insyn och deltagande i den kommunala
demokratin. Kommittén lyfte även fram att det fanns flera kommuner och även kommun- och stadsdelsnämnder som redan hade infört en möjlighet för medborgarna att lämna medborgarförslag. Enligt en undersökning som Kommundemokratikommittén lät göra
var erfarenheterna i de kommuner som infört möjligheten för invånarna att väcka förslag innan 2001 positiva. Spridningen bland de som
lämnat in förslag var relativt god och antalet förslag som kom in var
relativt lågt, vilket innebar att administrationen av ärendena inte
hade varit betungande. Undersökningen visade dessutom att det fanns
ett stort intresse bland medborgarna att påverka den kommunala
politiken på detta sätt.3

1

Prop. 2001/02:80, s. 54 och SOU 2001:48, s. 437.
Prop. 2001/02:80, s. 54.
3
Till stöd för detta anförde Kommundemokratikommittén en undersökning de själva genomfört där 48 procent av de tillfrågade svarade att de hade använt sig av en möjlighet att lägga
förslag/motion i fullmäktige om det hade varit möjligt. 21 procent svarade nej, SOU 2001:48
s. 435.
2
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En förenklad förslagsrätt

Debatten som föregick införandet av den medborgerliga initiativrätten fokuserade, förutom på relationen mellan initiativrätten och
den representativa demokratin, på kommunernas och landstingens
arbetsbelastning. Kommittén menade att en viss ökning av arbetsbelastningen var i det närmaste naturlig, annars vore reformen meningslös. Justitiedepartementet gav 2004 statsvetaren Stig Montin i
uppdrag att genomföra en studie av samtliga kommuner som under
2003 hade infört medborgerlig förslagsrätt för invånarna.4 Montins
översyn av den medborgerliga förslagsrätten visade att fullmäktige i
flera fall fick hantera frågor som egentligen hörde hemma i en
facknämnd.
År 2007 genomfördes en förenkling av medborgarförslaget, med
anledning av översynen och de synpunkter som flera kommuner
framfört till regeringen. Bestämmelserna om medborgarförslag i kommunallagen (1991:900) ändrades så att fullmäktige fick möjlighet
att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som
väckts genom medborgarförslag. Delegering till nämnd eller styrelse fick bara göras om ärendet inte var av principiell beskaffenhet
eller av större vikt för kommunen eller landstinget. Utöver förenklingen infördes vissa kompletterande bestämmelser om ärendehandläggningen av medborgarförslag. En första sådan var att den nämnd
eller styrelse som fått ett ärende delegerat till sig fick rätt att besluta om närvaro i överläggningarna av den som väckt medborgarförslaget. Närvarorätten utsträcktes dock inte till att omfatta närvaro när besluten fattades.
I syfte att säkerställa insynen för fullmäktige infördes en bestämmelse om att fullmäktige varje år ska informeras om vilka beslut
som fattats med anledning av de inkomna medborgarförslagen.
Nämnden eller styrelsen ålades också att informera om de ärenden
som inte avgjorts inom ett år. Vid remissbehandlingen av promemorian som var underlag till propositionen var de flesta remiss4

Montin, 2004. Undersökningen omfattade totalt 98 kommuner, varav 4 inte besvarade enkäten. Tidningen Kommunaktuellt genomförde samma år en liknande undersökning och
fann då att 126 kommuner infört instrumentet, och att frågan låg under behandling i
44 kommuner och aktualiserats i ytterligare 55 kommuner. Montins siffror kan därmed vara
i underkant. Landstingen ingår inte i någon av undersökningarna, något som kan förklaras av
att det 2004 bara var två landsting som infört medborgarförslaget, Jämtlands läns landsting
och Värmlands läns landsting.
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instanserna positiva till de föreslagna förändringarna. Det fanns dock
kommuner som pläderade för ytterligare delegering, t.ex. till nämndutskott eller tjänstemän (prop. 2006/07:24 s. 8).

13.3

Tillämpningen av medborgarförslag
och dess effekter på den lokala demokratin

Att införa en möjlighet för medborgarna att lämna medborgarförslag är frivilligt för kommuner och landsting. Enligt vår undersökning hade tre av fyra kommuner och landsting infört förslagsrätten 2015. Över tid har det skett en successiv ökning av antalet
kommuner och landsting som valt att införa medborgarförslag. Vår
enkät visar att under 2014 lämnades totalt runt 3 000 medborgarförslag in i de 137 kommuner, landsting och regioner som under
året mottog ett eller flera medborgarförslag. Medianvärdet av antalet mottagna medborgarförslag är sju i kommunerna och fem i landstingen. Antalet mottagna förslag varierar dock och den kommun
som mottog flest förslag tog emot sammanlagt 207 medborgarförslag. Av de medborgarförslag som lämnades in 2014 besvarades de
flesta, men enbart 14 procent godkändes medan nio procent återremitterades.5
SCB har också kartlagt hur många förslag som kommunerna
och landstingen mottagit under mandatperioden 2010–2014. Enligt
denna undersökning tog varje kommun i snitt emot 20 förslag per
år. Andelen bifall uppges vara runt 20 procent. Även enligt denna
kartläggning råder det stora skillnader i hur många förslag som kommer in till de olika kommunerna och landstingen. Resultaten kan
jämföras med Montins rapport från 2004 där det framgår att bara
tio procent av förslagen bifölls. Runt 25 procent av förslagen avslogs och de övriga förslagen, cirka två tredjedelar, var något mer
svårbedömda eftersom de varken avslagits eller bifallits. Enligt honom
bör inte det faktum att bara tio procent av förslagen bifallits ses
som ett tecken på att förslagsrätten har liten betydelse som påverkansinstrument. Enligt Montin är flera av de förslag som avslagits
eller bifallits frågor om processer som redan är pågående i kom5

Siffrorna bör läsas med viss försiktighet eftersom enkätfrågan kan ha tolkats på olika sätt av
respondenterna. Exempelvis finns ett fåtal kommentarer som till exempel: ”samtliga medborgarförslag besvaras”, vilket innebär att de antingen avslogs, bifölls eller återremitterades.
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munen, och där förslagsställaren hänvisats till den pågående processen, eller förslag som visserligen mottagits positivt av den ansvariga nämnden, men där resurserna inte räckt till för att verkställa
förslaget.
Gemensamt för de kommuner som får in många förslag är att de
förtroendevalda i dessa kommuner är positiva till förslagsrätten.
Detta kan i sig ha bidragit till att medborgarna lämnar fler förslag.
Antalet medborgarförslag som inkommer till kommunerna kan ge
en fingervisning om både kunskapen om möjligheten att lämna förslag bland medborgarna och intresset för att påverka. Antalet förslag säger dock ingenting om huruvida den lokala demokratin har
vitaliserats eller inte.
13.3.1

Vad handlar förslagen om?

I den enkät vi har skickat till kommuner och landsting framkommer
att det stora flertalet av de förslag som lämnas av invånarna handlar
om vardagsnära frågor, t.ex. vägar, belysning och parker. Samma
bild framkommer i Stig Montins studie och SKL:s sammanställning.

Källa: Utredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015.

Frågor om den egna närmiljön kan betraktas som enklare och därmed mindre betydelsefulla för demokratin. En stor del av medborgarförslagen rör dessutom synpunkter eller klagomål på kommunernas eller landstingens service. Om dessa vardagsnära frågor
bör lyftas till kommunens eller landstingets högsta beslutande organ
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kan diskuteras ur effektivitetssynpunkt. Samtidigt behöver det faktum att medborgarförslagen främst rör vardagsnära frågor inte
innebära att de är mindre betydelsefulla för den lokala demokratin.
För den som författar förslaget kan frågan vara av vikt. Frågor som
är till synes enkla till sin karaktär kan vara ingångar till samtal mellan
medborgarna och de förtroendevalda, om t.ex. vilka åtgärder som
bör prioriteras i kommunen eller landstinget.
Avgörande för om medborgarförslagen kan föra väljare och förtroendevalda närmare varandra är de politiska partiernas agerande,
vilket framfördes i betänkandet där förslagsrätten föreslogs införas
(SOU 2001:48 s. 430). Möjligheterna för de förtroendevalda att
utifrån medborgarförslag inleda samtal med medborgarna är med
dagens utformning av förslagsrätten begränsade. De tillfällen som
ges till sådana samtal är när ärendet behandlas i fullmäktige eller
den nämnd som fullmäktige delegerat ärendet till. Möjligheter till
diskussion finns givetvis om de förtroendevalda väljer att inleda en
sådan genom att bjuda in invånarna till ett öppet möte eller dylikt.
Kommunerna och landstingen har enligt kommunallagen (1991:900)
rätt att i sin arbetsordning utsträcka en yttranderätt till förslagsställaren vid behandlingen av ärendet. Vår enkät visar att drygt
hälften av kommunerna och landstingen ger förslagsställaren möjlighet att ha synpunkter på förslaget till beslut. När det gäller återkoppling är det 78 procent av kommuner och landsting som informerar förslagsställaren om att förslaget har mottagits och 91 procent som meddelar förslagsställaren om utfallet.
13.3.2

Vem lämnar medborgarförslag?

Det är svårt att säga något om vilka samhällsgrupper som använder
sig av förslagsrätten. Kommuner och landsting redovisar inte detta
i de sammanställningar av förslagen som de är skyldiga att lämna till
fullmäktige. Tidigare undersökningar visar dock att det finns betydande skillnader i politiskt deltagande överlag mellan olika grupper
i samhället.6 Det krävs resurser, kunskap och tid för att vara delaktig. Det finns inget som tyder på att det skulle förhålla sig på något
annat sätt vad gäller medborgarförslag. Montins översyn från 2004
6

Se t.ex. Strömblad, 2003; Nielsen, 1998.
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visade att det var överlag fler män, äldre och personer med svensk
bakgrund som lämnade medborgarförslag.
En förutsättning för att olika samhällsgrupper ska kunna använda
sig av förslagsrätten är att information om möjligheten att lämna
förslag är tillgänglig för alla folkbokförda i kommunen eller kommun inom landstinget. Den enkät som vi har skickat ut till landets
kommuner och landsting visar att kommunerna och landstingen använder sig av flera olika kanaler för att nå ut till medborgarna.
Information finns på webbplatsen hos i princip samtliga kommuner
och landsting. Information i lokaltidningen ges i 13 procent av kommunerna medan andra informerar på anslagstavlor, genom sociala
medier och muntlig information vid möten med medborgarna. Enkäten visar också att information om medborgarförslaget sker på
ett enhetligt sätt i majoriteten av kommunerna och landstingen.
Undantaget är särskild information till personer med funktionsnedsättning och unga under 18 år, där en minoritet av kommunerna
och landstingen uppger att de anpassar informationen. Runt 20 procent av kommunerna och landstingen uppger att de informerar via
kanaler som särskilt ska nå unga och 27 procent uppger att de informerar på ett tillgängligt sätt, dvs. på ett sätt som säkerställer att
informationen är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
Montins översyn visade att kommuner som informerat om förslagsrätten i skolan tar emot fler förslag från unga än kommuner där
motsvarande satsning inte har genomförts.7
13.3.3

Kommunerna och landstingens erfarenheter
av medborgarförslaget

Flera kommuner och landsting har genom vår enkät liksom i ett
särskilt samråd fått dela med sig av sina erfarenheter av medborgarförslag. Utredningen har också intervjuat flera tjänstemän i kommuner som infört medborgarförslaget. De flesta kommuner och
landsting anger att motiven för att de infört medborgarförslaget var
att minska avståndet mellan väljare och förtroendevalda. Erfarenheterna av medborgarförslaget skiftar dock. De som var positiva
framförde sådant som att kontakten med medborgarna hade ökat
7

Montin, 2004.
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och att allmänheten fått en möjlighet att komma till tals. Det framkom även att hanteringen av förslagen skiljer sig åt både mellan de
olika kommunerna och landstingen, men ibland även internt i kommunen och landstinget. I vissa kommuner och landsting var hanteringen av förslagen identisk oavsett vilken nämnd som behandlade frågan, medan det i andra skilde sig åt i hur frågan hanterades
internt. De kommuner och landsting som infört tydliga och enhetliga regler för hanteringen av förslagen var överlag mer positivt
inställda till medborgaförslaget som sådant. Några menade att vissa
medborgarförslag lett till nytänkande genom att förslagen ibland
rörde områden som de förtroendevalda inte tidigare hade lyft.
Däremot framförde de flesta av deltagarna på samrådet och de
som vi intervjuat att hanteringen av medborgarförslagen är administrativt tung trots förenklingarna. Även de förslag som avslås
kräver en utredning och sammantaget blir administrationen för att
hantera frågor som inte beslutas i fullmäktige omfattande. Att hanteringen är administrativt betungande har också framförts i andra
sammanhang. Umeå är en kommun som 2015 valde att avskaffa
medborgarförslaget på grund av arbetsbördan och den låga andel
förslag som bifallits, 10 av totalt 319 förslag. Ett förslag beräknas i
snitt ta tolv arbetstimmar i anspråk, med en genomsnittlig kostnad
på 4 800 kronor per förslag. Även Melleruds kommun har valt att
ta bort möjligheten för kommuninvånarna att lämna medborgarförslag med motivet att det var för tungrott. Några kommuner uppgav att det var vanligt att enskilda personer lämnade flera förslag
och att det ofta rör sig om ärenden som är synpunkter och klagomål, men som ändå måste hanteras av den politiska organisationen.8
Ytterligare ett motiv som anförts till varför medborgarförslaget
tagits bort är det låga intresset bland medborgarna. Hässleholm, som
införde medborgarförslaget på försök 2003, avskaffade det 2004 eftersom endast ett förslag inkommit.

8
GP, 2015-08-07. Jönköping, Ystad och Nykvarn är andra kommuner där enskilda personer,
ibland med anknytning till ett lokalt parti, lämnat in majoriteten av förslagen, se Montin, 2004.
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E-förslag, e-petitioner och andra metoder för
medborgerlig initiativrätt

Flera kommuner har valt att, i stället för det formella medborgarförslag som föreskrivs av kommunallagen, erbjuda medborgarna alternativa metoder för att väcka initiativ i fullmäktige eller nämnd. Flera
kommuner har till exempel infört elektronisk förslagsrätt, s.k. eförslag och e-petition. Detta är metoder för enskilda eller en grupp
medborgare att väcka förslag över internet. Kravet för att förslagen
ska tas upp är att andra medborgare ger sitt stöd till förslaget.
E-petitioner är internationellt sett en relativt vanlig form av deltagande, men har i Sverige fått begränsad uppmärksamhet och användning. Kalix kommun är ett exempel på en kommun som har
valt att ersätta medborgarförslagsrätten med möjligheten att lämna
ett e-förslag, som de kallar Kalixförslag. Ett e-förslag måste höra till
en nämnds kompetensområde för att kunna behandlas. Förslaget
behöver vidare stödjas av minst 30 namnunderskrifter för att tas
upp av berörd nämnd. Nämnden ska sedan ta ställning till det inkomna förslaget inom fyra månader. Detta kan jämföras med den
frist på ett år som finns för medborgarförslaget.9 Alla som vill, oavsett ålder och folkbokföringsort, bereds möjlighet att lämna ett förslag. Kalixförslaget är därmed mer inkluderande i sin tillämpning än
medborgarförslaget som bara innefattar personer som är folkbokförda i kommunen eller i en kommun inom landstinget. Däremot
behandlas förslagen inte av fullmäktige utan av nämnderna, vilket
anses vara en mer effektiv behandling. Även andra kommuner har valt
att införa liknade modeller med e-förslag, t.ex. Borås, Eskilstuna,
Haparanda, Malmö och Värmdö. De landsting som infört e-förslag
är Västmanland och Sörmland.10 Mellan de olika systemen finns det
stora variationer bland annat med avseende på teknikanvändning,
tillgänglighet, svarsskyldighet, trösklar för hur många underskrifter
som krävs samt organisatoriskt stöd och resurser.11
Statsvetarna Martin Karlsson och Joachim Åström har i en underlagsrapport till utredningen undersökt e-petitioner. De menar att
9

Det är upp till varje kommun att besluta om de föreskrifter som ska gälla för medborgarförslagen. Vad gäller tidsaspekten valde dock regeringen att likställa ärenden som väcks genom
medborgarförslag med de ärenden som väcks genom en motion och kommunallagens regel
om beredningsfrist för motion på ett år gäller därför.
10
SKL, 2014e.
11
Karlsson & Åström, 2015.
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den digitala tekniken möjliggör en offentlig granskning av petitioners innehåll och hantering. Dels kan olika slags information om
förslaget presenteras på ett mer redovisande sätt, dels kan en löpande uppdatering om dess status ske. Med den digitala tekniken förändras förutsättningarna för kommunikationen genom att fler kan
ta del av förslaget och även sätta press på beslutsfattarna.12
Vem använder sig av e-petitioner?
Ett argument för ett e-petitionssystem är att det är utformat för att
göra deltagandet enkelt. Enkelhet ska kunna bidra till att grupper
som annars inte deltar mobiliseras. Erfarenheter från internationella studier av e-petitioner visar dock att de inte har en betydande
påverkan på den politiska jämlikheten. De finska erfarenheterna av
deras förslagsrätt på kommunal och nationell nivå, vilka kan stödjas
över internet, visar att högutbildade personer är något mer benägna
att använda förslagsrätten än lågutbildade, men skillnaden i användandet är inte betydande.13 Utvärderingar av Malmös e-förslag, det
s.k. Malmöinitiativet, visar också att resursstarka grupper, såsom
högutbildade, använder sig av e-petitioner mer än andra. Det finns
inga skillnader mellan män och kvinnor, men däremot mobiliserar epetitionerna en högre andel unga än andra traditionella påverkansformer. E-petitionssystemet verkar också göra det enklare för enskilda individer att ta initiativ och mobilisera ett stöd utan ett deltagande från formella organisationer. På detta sätt kan systemet skapa
en möjlighet för enskilda individer att stärka sina röster mot resursstarka intresseorganisationer. Ett exempel på detta är hur ett antal
ungdomar i Malmö lyckades mobilisera stöd för en kampanj för en
giftfri stad (Malmöinitiativet). Kampanjen var framgångsrik genom
att den använde sig av sociala medier.
Av Karlsson och Åströms rapport framgår också att det är en
större andel bland signatärerna av e-petitoner som är missnöjda med
hur demokratin fungerar. Både studier av Malmöinitiativet samt av
liknande europeiska e-petitionssystem visar att de som deltagit tenderat att vara relativt skeptiska till hur demokratin fungerar. En
12

ibid.
Christiansen & Karjalainen. Presentation av en utvärdering av den finska initiativrätten vid
Justitieministeriet.
13
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större andel av signatärerna har deltagit i demonstrationer och
andra protestaktioner i jämförelse med befolkningen i stort. En effekt
som uppmärksammas i rapporten är däremot att e-petitionerna kan
bidra till att signatärerna förändrar sina attityder gentemot kommunen, dvs. dess politiker och tjänstemän, efter att ha deltagit i
processen. Bland de som deltagit i Malmöinitiativet, och sedan besvarat en enkät, hade en betydande andel (40 procent) förändrat
sina attityder. Det var en lika stor andel som hade fått en mer
positiv bild av kommunen, som fått en negativ. Vid en jämförelse
med personer som varken signerat eller varit petitionsställare finner
Karlsson och Åström att förändringar i attityder är vanligare bland
de som själva varit petitionställare eller undertecknat en petition.
Som rapporten konstaterar kan deltagande i e-petitionssystem
därmed påverka deltagarnas förtroende för de politiska institutionerna. Det är ett rimligt antagande att syftet med att lämna eller
underteckna en petition för de allra flesta är att få till stånd en
förändring av något slag. Forskning visar dock att de som deltar i epetitionen anser att det är viktigare att själva processen är formell,
tydlig och rättvis än att de upplever att de faktiskt kan påverka.14 I
detta avseende har ett e-petitionsystem en fördel mot medborgardialoger, som vanligtvis inte styrs av några formella regler.

13.4

Internationell utblick

Motsvarigheten till medborgarförslag finns i flera länder både på
lokal och på nationell nivå och benämns ofta som ”agendasättande
initiativ”. År 2008 var det möjligt för invånarna i 22 europeiska
länder att lämna medborgarförslag på nationell nivå och i ytterligare sju länder var det möjligt att lämna förslag på lokal nivå. 15
Möjligheten för invånarna att lämna s.k. agendasättande initiativ
infördes så tidigt som runt första världskrigets slut i bl.a. Österrike,
Lettland och Spanien. I samband med andra världskrigets slut valde
flera latinamerikanska länder att införa en sådan möjlighet för medborgarna. Vid 1990-talets mitt skedde en våg av lokaldemokratisk
förnyelse och därefter infördes också medborgarförslaget i Sverige.
14
15

Karlsson & Åström, 2015.
IDEA, 2008.
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Hur förslagsrätten är utformad och regleras skiljer sig åt mellan de
olika länderna. Genom Lissabonfördraget har det s.k. medborgarinitiativet införts i EU, vilket beskrivs närmare i 10.6.2.
Även vad gäller e-petitioner finns det stora variationer i hur esystemen är utformade. Karlsson och Åström konstaterar dock i
sin underlagsrapport till utredningen att e-petitioners betydelse
och popularitet har ökat de senaste tio åren. Det introducerades
formellt i det nybildade skotska parlamentet 1999 och har sedan dess
spridits i Storbritannien, till Tyskland, Sydkorea, USA, Finland,
Indien och många andra länder.
13.4.1

Förslagsrätten i Finland

Medborgerlig förslagsrätt på kommunal nivå har funnits sedan 1976 i
Finland. Kommunerna är skyldiga att bereda invånarna möjlighet
att lämna förslag och kan till skillnad från svenska kommuner och
landsting inte välja bort att införa det. I Finland är förslagsrätten
utsträckt till att även omfatta lokala föreningar och organisationer.
Förslag från enskilda behandlas av tjänstemän medan förslag som
får stöd från minst två procent av kommunens röstberättigade invånare måste behandlas av fullmäktige inom sex månader. Förslagen
läggs upp på en webbplats och där finns det möjlighet att diskutera
och underteckna förslagen. I Finland infördes också förslagsrätt på
nationell nivå 2012, vilket beskrivs närmare 10.6.2.
13.4.2

Förslagsrätten i Norge

I Norge infördes 2003 en rätt för invånarna i norska kommuner och
fylkeskommuner att lämna ett s.k. innbyggerinitiativ. Rätten att
lämna förslag tillkommer alla som är folkbokförda i en kommun
eller fylkeskommun, oavsett ålder och medborgarskap. Det är även
möjligt för intressegrupper, lokala partiföreningar och aktionsgrupper
att lämna in förslag. Skillnaden från det svenska medborgarförslaget, och i likhet med det svenska folkinitiativet, är att det krävs
stöd från en viss andel av kommun- eller fylkeskommunsinvånarna
för att förslaget ska tas upp till behandling.16 I syfte att underlätta
16

10 procent eller 300 invånare i kommuner eller 500 invånare i fylkeskommunerna.
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den administrativa bördan för kommunerna och fylkeskommunerna
kan dock dessa avvisa förslag om de rör frågor som har varit uppe
för behandlingen någon gång under de senaste fyra åren. En utvärdering som gjordes 2011 visade att bara 14 procent av norrmänen
kände till förslagsrätten. Ännu färre, tre procent, kunde redogöra
för vad den innebar.17 Utvärderingen konstaterar att innbyggerinitiativet bör betraktas som en förhållandevis marginell deltagandeform och att dess styrka ligger i att den är en säkerhetsventil när
övriga metoder att påverka misslyckats.

13.5

Överväganden och förslag
om medborgarförslaget

Sammanfattande analys: Medborgarförslaget bör ersättas med ett
verktyg som förbättrar dialogen mellan väljare och förtroendevalda.
Medborgarförslaget innebär att enskilda har en formell rätt att väcka
ärenden och att delar av den agendasättande makten därmed lämnas
över till alla som är folkbokförda i kommunen eller i en kommun
inom landstinget. Det betyder att också barn och ungdomar omfattas och även utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt. Enligt utredningens bedömning kan den medborgerliga förslagsrätten ha vissa positiva demokratieffekter. Medborgarförslagen ger enskilda en möjlighet att på ett formaliserat sätt väcka
frågor i den beslutsfattande processen.
Ett medborgarförslag kan skapa en relation mellan enskilda medborgare och förtroendevalda, men inte mellan förtroendevalda och
sammanslutningar av medborgare. De förtroendevalda tenderar inte
heller att utifrån enskilda medborgarförslag föra en dialog med
medborgarna. Därmed har medborgarförslagen begränsad effekt på
det demokratiska samtalet och åsiktsbildningen. Medborgarförslaget är dessutom ett verktyg som inte ger någon indikation på om
det finns en stark opinion i den fråga som väcks. Enligt vår utvärdering har medborgarförslagen främst använts som en förslagslåda.
17

Christensen, 2010.
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Flera kommuner och landsting har också framfört att behandlingen
av medborgarförslagen tar mycket tid i anspråk. Vi anser därför att
förutsättningarna för dialog mellan väljare och förtroendevalda
behöver utvecklas och därför bör medborgarförslaget ersättas med
ett nytt verktyg: folkmotion.
13.5.1

Folkmotion ersätter medborgarförslag

Vårt förslag: Ett nytt verktyg ska införas i kommunallagen för
att främja dialogen mellan väljare och förtroendevalda, en möjlighet att väcka ett ärende i fullmäktige genom en folkmotion.
Ärende i fullmäktige får väckas om en folkmotion får stöd av
minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget. Det är antalet folkbokförda den siste december året före
det år som folkmotionen lämnas in som är utgångpunkten vid
beräkningen av en procent.
Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan och
undertecknas av motionärerna samt innehålla uppgifter om när
undertecknandet gjorts, namnförtydliganden, personnummer och
uppgift om deras adresser.
Möjligheten att stödja en folkmotion ska ges i sex månader.
En folkmotion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att folkmotionen väcktes.
Fullmäktige ska ges möjlighet att överlåta till styrelse eller
annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom folkmotion,
utom i de fall som avses i 3 kap. 9 § KL, dvs. ärenden som är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen eller
landstinget.
Styrelse eller en nämnd som handlägger sådana ärenden ska
minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som
fattats i ärendena.
Folkmotion ersätter medborgarförslag och bestämmelserna om
medborgarförslag ska upphävas.
Vår översyn av medborgarförslaget visar att de frågor som väckts
genom medborgarförslag främst är vardagsnära och ofta klagomål
eller synpunkter. Medborgarförslaget är dessutom ett verktyg som
används i mycket liten utsträckning. Generellt tenderar kännedomen
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om medborgarförslag att vara begränsad. Eftersom medborgarförslaget inte ger goda förutsättningar att stimulera till dialog mellan
väljare och förtroendevalda är dess effekt på den lokala demokratin
begränsad. Samtidigt är den administrativa hanteringen av medborgarförslagen betungande för kommunerna och landstingen.
En medborgerlig förslagsrätt är, av de skäl som tidigare utredningar lyft fram, i grunden ett deltagardemokratiskt verktyg som
kan komplettera det representativa styrelseskicket. Vi betonar i
bl.a. kapitel 6 och 11 att det finns behov av alternativa kanaler för
väljarintresset. I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda och förenkla den administrativa hanteringen för kommunerna och landstingen föreslår vi därför att ett nytt verktyg,
folkmotion, införs i alla kommuner och landsting. En folkmotion
liknar ett medborgarförslag på så sätt att det innebär en möjlighet
för folkbokförda i kommun eller landsting att lämna förslag om
något som rör kommunens eller landstingets verksamhet. En
folkmotion kräver dock att det är fler än en person som står bakom
förslaget. Genom att folkmotionen måste ha stöd av minst
en procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget för att
ett ärende ska väckas genom motionen, finns förutsättningar för att
fördjupa dialogen mellan väljare och förtroendevalda. En
folkmotion som väcks av en grupp individer avspeglar den lokala
opinionen bättre än ett medborgarförslag.
Förslaget utgår från att den representativa demokratin är grunden för folkstyret. En folkvald kan väcka ett ärende genom en motion,
eftersom denne i sin egenskap av folkvald företräder och representerar väljarna. För att en förslagsrätt ska tillkomma väljarna direkt,
menar vi att det bör ställas krav på att dessa deltar. Den demokratiska
processen gynnas av ett sådant krav och initiativet kan därigenom
på ett liknande sätt som för en motion från en fullmäktigeledamot
sägas representera ett intresse hos flera. Förslaget ska med andra
ord kunna godtas som ett gemensamt uttryck för att kunna kvalificera till en motionsrätt, dvs. att väcka ett ärende i den folkvalda
beslutande församlingen.
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Vem får väcka en folkmotion?
En folkmotion får väckas av personer som är folkbokförda i en
kommun eller i en kommun inom landstinget. För att folkmotionen
ska tas upp till behandling i sak i fullmäktige måste minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget stå bakom
motionen. Rätten att väcka en folkmotion ska, i likhet med medborgarförslaget, omfatta även barn och ungdomar samt utländska
medborgare som är folkbokförda i kommunen eller i en kommun
inom landstinget, men som ännu inte fått rösträtt.
Det är tvingande att införa folkmotion
Vårt förslag innebär att fullmäktiges möjlighet att införa medborgarförslag ersätts med en skyldighet för fullmäktige att ta emot
folkmotioner om de har undertecknats av minst en procent av de
folkbokförda i kommunen eller landstinget. Vi har i våra överväganden tagit hänsyn till medborgarnas möjligheter till inflytande och
delaktighet, men även hur den administrativa bördan för kommunerna och landstingen kan förenklas. Medborgarförslaget har haft
begränsade effekter för den lokala demokratin och därför anser vi
inte att det skulle innebära en försämring för medborgarinflytandet
att medborgarförslaget ersätts av folkmotionen. Däremot anser vi
att det är viktigt att alla har samma möjligheter till politisk delaktighet oavsett vilken kommun de är bosatta i. I syfte att vitalisera
demokratin och stärka de enskilda medborgarnas inflytande även
på nationell nivå föreslår vi i kapitel 10 att en utredning om införandet av folkmotion i riksdagen ska tillsättas.
Folkmotionen liknar till sin funktion folkinitiativet, som också
är tvingade för alla kommuner och landsting. Dessa två institutionella påverkansmöjligheter kan ses som delar av en helhet. Det
handlar i båda fall om en initiativrätt som tillkommer medborgare
gemensamt, med ett kollektivt ansvar för det ärende som väcks.
Samtidigt innebär vårt förslag om folkmotion att initiativrätten kvalificeras, i jämförelse med medborgarförslaget. Den sammantagna
administrativa bördan för kommunerna och landstingen blir därmed
sannolikt lägre än vad den är i dag.
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Möjlighet att delegera beslutanderätten
De förenklingar av medborgarförslaget som infördes 2007 och som
bland annat innebar möjligheter för fullmäktige att delegera beslutanderätten till styrelsen eller en nämnd bör även gälla folkmotionen.
Fullmäktige ska på samma sätt som med medborgarförslaget kunna
delegera beslutanderätten av en folkmotion till styrelsen eller en
nämnd. Fullmäktige ska inte få delegera beslutanderätten av en
folkmotion i de fall som avses i 3 kap. 9 § KL, dvs. ärenden som är
av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen eller
landstinget. Fullmäktiges beslut om vilket organ som ska avgöra en
folkmotion ska kunna fattas utan föregående beredning i styrelsen
eller i en nämnd. Folkmotionen måste dock alltid bli föremål för
ett politiskt avgörande i fullmäktige, styrelse eller nämnd och kan
exempelvis inte delegeras till ett utskott, en beredning eller en anställd i kommunen eller landstinget.
Om ärendet delegeras till styrelsen eller en nämnd ska fullmäktige informeras minst en gång om året om handläggningen av folkmotionerna. Möjligheten att samla in namn till en folkmotion ska
ges i sex månader. Får förslaget stöd av minst en procent av de som
är folkbokförda i kommunen eller i landstinget ska ärendet tas upp
till behandling i fullmäktige. Det finns inget som hindrar att enskilda
fullmäktigeledamöter genom en motion tar upp det ärende som
folkmotionen gäller även innan frågan fått stöd av en procent av de
folkbokförda i kommunen eller landstinget.
En folkmotion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att folkmotionen väckts. Fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om hur folkmotionerna ska handläggas. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att
motionärerna, dvs. de som har undertecknat folkmotionen, får
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna,
men inte i besluten. Ett beslut om närvarorätt för motionärerna,
särskilt om dessa är många, kan i praktiken behöva kompletteras
med riktlinjer eller liknande. Motionärerna bör informeras om sådana
riktlinjer. Närvarorätten kan begränsas för att säkerställa mötets
genomförande och ordning.
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Krav på stöd av en procent av de folkbokförda
Kravet på att folkmotionen ska ha stöd av minst en procent av de
folkbokförda i kommunen eller i landstinget för att väckas som ett
ärende i fullmäktige anser vi vara en rimlig nivå för att kunna mäta
den lokala opinionen i en fråga. Vi anser att tröskeln måste sättas
vid ett värde som är tillräckligt lågt för att enskilda ska uppleva att
det är värt att engagera sig, men samtidigt tillräckligt högt för att de
förtroendevalda ska ha anledning att ta folkmotionerna till intäkt för
ett tydligt opinionsuttryck. Förslaget syftar därmed till att en dialog mellan förtroendevalda och invånare kan ske inför fullmäktiges
behandling. Det bör också vara tillräckligt svårt att samla stöd för
att oseriösa motioner inte ska belasta kommunerna och landstingen.
Nivån på en procent är högre än de trösklar som i dag tillämpas av
de kommuner och landsting som infört en möjlighet att lämna eförslag.
Det är antalet folkbokförda per den siste december året före det
år som folkmotionen lämnas in som ska ligga till grund för beräkningen av hur många motionärer som krävs för att väcka ett ärende.
Som vi sett av erfarenheterna av det förstärkta folkinitiativet är det
för medborgarna, men också för den kommunala administrationen,
viktigt att det inte finns oklarheter kring vilken tidpunkt som gäller
för beräkningen (se avsnitt 12.7.4). Antalet folkbokförda i en kommun fastställs i kommunernas årsredovisningar och då är det vanligen
antalet folkbokförda vid årsskiftet (den sista december) innan publiceringen av årsredovisningen som avses. Informationen om antalet folkbokförda vid årsskiftet finns vanligtvis tillgänglig på kommuners och landstings hemsida och är därmed en siffra som är
spridd och enkel att få fram för invånarna. Eftersom årsredovisningar uppdateras årligen kommer informationen även att vara förhållandevis aktuell. Vi anser därför att detta antal ska ligga till
grund för beräkningen av det nödvändiga antalet motionärer för att
väcka ett ärende i fullmäktige, dvs. en procent av de folkbokförda.
Beräkningen av gränsen ska således utgå från det antal som var
folkbokförda i kommunen eller landstinget per den siste december
året före det år som folkmotionen faktiskt lämnas in. I t.ex.
Falkenberg, som den 31 december 2013 hade 41 912 invånare, skulle
419 personer behöva skriva under en folkmotion för att den ska tas
upp till behandling i fullmäktige.
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Krav för att väcka en folkmotion
I syfte att säkerställa att de som väcker en folkmotion är folkbokförda i kommunen eller i en kommun inom landstinget krävs
att folkmotionen undertecknas. En folkmotion innebär alltså precis
som folkinitiativet att en namninsamling kommer att ske. Utöver
den aktuella motionens innehåll ska motionärernas namnteckningar, uppgifter om när undertecknanden skett, namnförtydligande, personnummer och adresser framgå av folkmotionen när den
lämnas in till kommunen eller landstinget. Det ska inte finnas ett
krav på att undertecknandet måste ske med initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar. Insamlingen av underskrifter kan därmed
ske via internet. I likhet med vad vi föreslår ska gälla för en insamling till ett folkinitiativ förutsätter en namninsamling via internet
en webbplats som möjliggör användning av e-legitimation eller annan
tillförlitlig identifikation (se kapitel 12). Mot den bakgrunden anser
vi att en webbplats som gör det möjligt att elektroniskt underteckna folkmotionerna bör upprättas. Eftersom upprättandet av en
webblösning för att möjliggöra insamlingen av namnunderskrifter
kan vara ekonomiskt betungade, i synnerhet för små kommuner,
förordar vi en gemensam lösning för alla kommuner och landsting.
Den nationella webbportal som vi föreslår för namninsamling till
folkinitiativ i kapitel 12, ska även kunna användas för insamling av
underskrifter av folkmotioner. De resonemang om kravet att uppge
sitt personnummer och om samtycke av behandling av personuppgifter som vi för i kapitel 12 gäller även för folkmotionen.
Ett krav att undertecknandet sker med e-legitimation kan innebära en begränsning för resurssvaga motionärer som inte har bankkort och därmed inte e-legitimation. Det gäller i synnerhet för
unga personer. Vi anser därför att vid utvecklandet av en nationell
webbplats för insamlingen av underskrifter bör en lösning utvecklas som möjliggör andra tillförlitliga sätt för identifikation. En möjlighet är att skapa personliga användarkonton. Möjligheten att väcka
initiativ, oavsett om det sker i form av en folkmotion eller avser ett
folkinitiativ, ska dock inte vara begränsat till att namninsamling
sker via internet. Det ska också kunna ske på papper, på samma sätt
som tidigare gällt för folkinitiativet.
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Tidsperioden för undertecknande
Enligt reglerna för folkinitiativ får ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga väckas av minst tio procent av de röstberättigade
medlemmarna i kommunen eller landstinget. Vid beräkning av
antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under
initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
Initiativtagarna överlämnar därmed initiativet först när de samlat in
det nödvändiga antalet underskrifter och det är först då kommunen
eller landstinget formellt sett informerats om initiativet.
Vi föreslår att samma regler i princip bör tillämpas vid väckandet
av en folkmotion. Vid beräkningen av antalet motionärer ska endast
de räknas med som har undertecknat folkmotionen under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Genom att samma regelverk tillämpas för de olika inflytandeverktygen blir det lättare för
den enskilde att utöva sina demokratiska rättigheter. Det förenklar
även för kommuner och landsting om regelverken för de olika inflytandeverktygen är likartade.
Folkmotioner bör publiceras på kommunens eller landstingets hemsida
En förutsättning för att folkmotionen ska vara ett reellt verktyg i
demokratin är att det blir möjligt för enskilda att ta initiativ till och
underteckna motioner över internet. Det är genom att insamlingen
sker på internet som folkmotionerna kan nå en större offentlighet
och som den enskilde enkelt kan delta. På detta sätt blir folkmotionen en påverkansmöjlighet som finns på den digitala arenan där
också den större delen av de politiska diskussionerna i dag sker.
Genom att enskilda kan länka till den sida där undertecknandet sker
kan mobiliseringen och den politiska debatten ske över sociala medier.
I kapitel 11 om medborgardialog föreslår vi att alla kommuner
och landsting på sin webbplats bör ha information om det som är
relevant för kommun- och landstingsmedlemmarnas demokratiska
delaktighet. Kommunerna och landstingen har, i enlighet med vårt
förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta i politiska beslutsprocesser, ett ansvar för att
medlemmarna har tillgång till information som är relevant för deras
demokratiska delaktighet. Information om hur man väcker ett ärende
i fullmäktige genom en folkmotion bör finnas på en sådan webb-
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plats. Det gäller både det antal underskrifter som krävs samt hur
det går till, digitalt och på papper. Även information om pågående
folkmotioner bör finnas.
Eftersom det inte finns ett krav på att initiativtagaren registerar
motionen när insamlingen påbörjas kan det inte heller finnas ett
krav på att kommunen eller landstinget ska informera allmänheten
om pågående insamlingar. Genom att enskilda kan lägga upp och
skriva under motioner på den nationella webbplats som vi föreslår i
kapitel 12 blir det dock möjligt för kommuner och landsting att få
information om att en insamling pågår och i det fall kommunerna
och landstingen länkar sin webbplats till denna kan medborgarna få
information om pågående motioner även genom kommunernas eller
landstingens hemsida.
Om kommun eller landsting i stället önskar direkt publicera en
folkmotion på sin webbplats måste uppmärksammas att det kan
kräva samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204), i det fall att
personuppgifter förekommer, och att hinder för publicering även i
övrigt kan finnas, t.ex. på grund av sekretess (jfr avsnitt 12.7.2 och
12.7.5).
Det är också viktigt att kommunen eller landstinget förmedlar
information om möjligheten att väcka en folkmotion på ett tillgängligt språk och att information om pågående liksom väckta folkmotioner ges på ett lättillgängligt sätt. Exempel på material som är
tillgängligt är dokument som går att konvertera till ljudfiler.
13.5.2

Synpunktshantering bör införas i kommuner
och landsting

Vår bedömning: För att ta emot alla medborgarnas synpunkter
eller klagomål om kommunens eller landstingets verksamhet kan
en förslagslåda införas av kommuner och landsting.
Kommunerna och landstingen uppger att de vardagsnära frågorna
dominerar bland de medborgarförslag som lämnas. Dessutom är en
stor del av medborgarförslagen snarare synpunkter eller klagomål
på kommunernas eller landstingens service. Vi anser att den här typen
av vardagsnära frågor inte behöver lyftas till kommunens eller landstingets högsta beslutande församling, utan att de kan hanteras
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genom en särskild funktion som fångar upp synpunkterna eller klagomålen. Funktionen, som kan vara i form av en elektronisk förslagseller synpunktsbrevlåda, bör finnas tillgänglig på kommunens eller
landstingets webbplats. En sådan funktion finns i dag i de flesta
kommuner och landsting.
Fördelarna för den enskilde som lämnar en idé, en synpunkt
eller ett klagomål i stället för att lämna en folkmotion är att behandlingen av ärendet effektiviseras, eftersom det inte kräver politisk behandling. En förslags- eller synpunktslåda är att betrakta
som ett redskap för enskilda individer att föra fram idéer och synpunkter till förvaltningen, snarare än ett redskap för politisk påverkan. Det står naturligtvis kommunen eller landstinget fritt att
skapa en ordning där inkomna synpunkter redovisas en gång per år
för fullmäktige.
Möjligheten att lämna en idé, synpunkt eller klagomål bör
omfatta alla som på något sätt är berörda av kommunens eller
landstingets verksamhet, även de som inte är folkbokförda i kommunen eller i en kommun inom landstinget. En grupp som gynnas
av detta är personer utan känd hemvist. Personer utan känd hemvist kan vara hemlösa personer vars bosättning inte går att knyta till
en viss kommun, men som sociala myndigheter eller polismyndigheten har kännedom om. År 2011 beräknades 34 039 personer vara
hemlösa. En mycket liten del av dessa gick inte att knyta till en viss
kommun, 2 154 individer.18 För att göra synpunktshanteringen tillgänglig anser vi att kommunerna och landstingen även bör ta emot
synpunkter i olika format, t.ex. i form av en inspelad film eller
motsvarande.

18

Socialstyrelsen, 2012.
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14.1

Vårt uppdrag

Enligt direktiven ska utredningen undersöka ungas förutsättningar
att medverka i formella beslutsprocesser och föreslå åtgärder som
kan bidra till att stärka ungas inflytande och delaktighet i politiska
beslutsprocesser. Utredningen ska även undersöka vilka effekter
befintliga forum för inflytande har haft för att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet. Som exempel på sådana forum
nämns ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och demokratilotsar. Slutligen har utredningen i uppgift att se över och analysera skillnader i
delaktighet och inflytande mellan olika grupper av unga, utifrån
faktorer såsom kön, födelseland, socioekonomisk bakgrund och
funktionsnedsättning, för att därefter föreslå åtgärder för hur skillnaderna kan minska.

14.2

Vem är ung?

Ålderspannet för vem som definieras som ung varierar mellan olika
myndigheter och instanser. Målgruppen för regeringens ungdomspolitik är personer mellan 13 och 25 år, medan EU:s ungdomspolitik riktar sig till personer i åldrarna 15–291, alternativt 13–302.
Många kommuner och landsting har också utformat en egen ungdomspolitik där de själva avgränsat målgruppen. Gränsen mellan barn
och ungdom samt ungdom och vuxen varierar därmed mot bakgrund
av de skiftande definitionerna. Barnkonventionen och Barnombudsmannens verksamhet riktar sig till personer upp till 18 års ålder.
Rösträttsåldern liksom åldern för valbarhet är satt till myndighets1
2

Eurostat, EU:s statistikbyrå.
Erasmus+, EU-program.
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ålder vid 18 år. Den övre gränsen för vem som anses vara ungdom
har däremot förflyttats uppåt över tid i takt med att etableringsåldern har ökat. Vem som är att betrakta som ung anpassas även
efter sammanhang. I vårt arbete har det blivit tydligt att det inte är
helt ovanligt att politiker som är under 40 år och otvivelaktigt räknas
till vuxenvärlden samtidigt kan klassas som unga politiker. I olika
undersökningar används också olika åldersgrupperingar och därför
varierar också definitionen av unga i den statistik som används i
detta kapitel och i betänkandet i sin helhet.
Ungdomar är inte en homogen skara
Ungdomar som grupp är liksom andra åldersgrupper i samhället en
heterogen skara. Det enda som personer i gruppen säkert har gemensamt är sin unga ålder, samtidigt som åldersskillnaderna inom gruppen också kan vara betydande. Till att börja med består gruppen
unga av både myndiga och omyndiga personer. Detta är två grupper
med skilda politiska och medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Personer över 18 år får rösta och kandidera i de allmänna valen och
har därmed ett reellt och lagstadgat inflytande över det politiska
beslutsfattandet.
Enligt utredningens direktiv ska vi ta hänsyn till faktorerna kön,
socioekonomisk bakgrund, födelseland och funktionsnedsättning i
våra analyser av ungas villkor. Det är viktigt att synliggöra hur dessa
olika faktorer påverkar och samvarierar med ungas möjligheter till
inflytande och delaktighet och därför berörs faktorerna återkommande i redovisningen av statistik. Det kan också vara så att ungas
bostadsort påverkar deras villkor och möjligheter till inflytande och
delaktighet. Därför tar vi även hänsyn till att erfarenheterna ibland
skiljer sig åt bland unga från olika miljöer såsom glesbygd, förort,
bruksort och storstad.
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14.3

Ungdomspolitikens framväxt

14.3.1

Inflytande som en del av de ungdomspolitiska målen

Redan på 1940-talet formaliserades ett samhällstöd särskilt riktat
till ungdomsorganisationer. Fokus var på sociala reformer. Meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar förordades, i synnerhet för
ungdomar som inte var föreningsaktiva.3 Det dröjde dock till 1980talet innan ungdomspolitiken växte fram som ett eget politikområde.
Den första renodlade ungdomspolitiska propositionen kom 1994
(prop. 1993/94:135). I den fastställde riksdagen ett övergripande
mål för ungdomspolitiken som bl.a. omfattade främjandet av ungas
inflytande. Propositionen utgjorde på så vis ett viktigt styrdokumenten i det efterföljande arbetet med ungas delaktighet och inflytande. Även FN:s konvention om barns rättigheter, som trädde i
kraft 1990, har drivit på arbetet med att stärka ungas delaktighet.
Enligt konventionen ska alla barn ha möjlighet att fritt uttrycka
sina åsikter, rätt att bli hörda och deras åsikter ska också tillmätas
betydelse.4
De ungdomspolitiska målen har förändrats vid ett flertal tillfällen.
Propositionen som beslutades 1994 (prop. 1993/94:135) innehöll
sex punkter som fastställde den huvudsakliga inriktningen. En punkt
var att ungas ansvarstagande och inflytande skulle främjas. År 1999
antogs en mer målstyrd proposition med tre övergripande mål
(prop. 1998/1999:115). Ett av målen var att unga skulle ha verklig
tillgång till inflytande och delaktighet. I propositionen Makt att
bestämma – rätt till välfärd, som beslutades år 2004 (prop. 2004/05:2),
slogs två övergripande mål fast. Dessa var att unga skulle ha verklig
tillgång till välfärd och att unga skulle ha verklig tillgång till makt. I
propositionen presenterades även fyra grundläggande perspektiv
som regeringen ansåg skulle genomsyra arbetet med unga varav ett
var rättighetsperspektivet. Rättighetsperspektivet innebar att unga
skulle ges rätt att påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhället i
stort samt att de unga omfattades av de mänskliga rättigheterna. År
2009 antog dåvarande regering en förnyad strategi för ungdomspolitiken och samtidigt presenterades en handlingsplan med ungdomspolitiska prioriteringar. Målen förblev oförändrade, men be3
4

Gunnarson, 2009.
FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 12.
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greppet makt ersattes med inflytande då makt ansågs förknippat
med ansvar, något som inte kunde utkrävas av personer under 18 år
(Skr. 2009/10:53).
I den ungdomspolitiska propositionen som antogs 2014, Med
fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
(prop. 2013/14:191), fastställdes ett nytt mål för ungdomspolitiken
som ersatte de tidigare två. Målet fastslår att alla ungdomar ska ha
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Med ett övergripande mål ville dåvarande regering
tydliggöra att ungdomspolitiken bara är ett av flera verksamhetsområden som ska bidra till måluppfyllelsen och att ett ungdomsperspektiv ska genomsyra alla politikområden. Regeringens ungdomspolitiska råd, som instiftades år 2008, föreslogs även få en mer
strategisk roll i arbetet med ungdomspolitikens genomslag. Rådet
består av representanter från olika ungdomsorganisationer, nätverk
och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar. Rådet
träffar ungdomsministern med jämna mellanrum.
14.3.2

Ungdomars inflytande i tidigare utredningar

I slutet av förra seklet tillsattes ett antal utredningar som på ett eller
annat sätt berörde frågor om ungas inflytande och delaktighet och
som på många sätt har föranlett den utveckling av ungdomspolitiken som har beskrivits ovan. År 1991 kom Ungdomskommitténs
delbetänkandet Ungdom och makt (SOU 1991:12). Kommittén redovisade flera förslag för att stärka ungas inflytande, vilket ledde till
att flera kommuner började utveckla metoder för inflytande för
unga, t.ex. ungdomsråd. År 1995 tillsattes den Ungdomspolitiska
kommittén. I sitt betänkande Politik för unga (SOU 1997:71) formulerade kommittén tre utgångspunkter som skulle vägleda regeringens ungdomspolitik. Ungas möjlighet att leva ett självständigt
liv skulle underlättas, unga skulle ha verkliga möjligheter till makt,
inflytande och delaktighet och unga skulle även ses som en resurs
och deras kritiska tänkande skulle tillvaratas.
I den tidigare demokratiutredningens slutbetänkande betonades
skolans roll i att skapa kritiskt tänkande och moraliska individer
med goda demokratikunskaper- och färdigheter. För att säkerställa
att ungas perspektiv och villkor beaktades i utredningsarbetet
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tillsatte den tidigare Demokratiutredningen Ungdomarnas demokratikommission som samlade sina reflektioner och förslag delrapporten Utgång?.
Ungas inflytande och delaktighet var även något som diskuterades i Kommundemokratikommitténs betänkande Att vara med
på riktigt (SOU 2001:48). Kommittén hade i uppdrag att ge förslag
på hur barn och ungdomar kunde få bättre kunskaper om den
kommunala politiken och förvaltingen och hur de kunde bli mer
delaktiga i den kommunala demokratin. De hade också i uppdrag
att kartlägga erfarenheterna av ungdomsråd. Kommittén landade i
att den medborgerliga förslagsrätten skulle gälla även för personer
under 18 år samt att rösträtts- och valbarhetsåldern i de allmänna
valen skulle knytas till det kalenderår en person är född och inte till
födelsedagen. Det första förslaget blev sedan verklighet, men rösträtts- och valbarhetsåldern är fortfarande knuten till kalenderår och
inte födelsedag.

14.4

Om ungas politiska inflytande, delaktighet
och deltagande

14.4.1

Känner unga att de har inflytande i demokratin?

Ett sätt att bedöma ungas villkor i demokratin är att studera deras
upplevelser av att kunna påverka. Enligt Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågors (MUCF, före detta Ungdomsstyrelsen)
värderingsstudie från 2007 menade drygt 60 procent av unga att de
inte har något eller ganska lite inflytande över politiska beslut.
Endast 13 procent av unga i åldrarna 16–25 upplevde sig ha ett stort
eller mycket stort inflytande över politiska beslut. En fjärdedel av
de unga svarade ”varken eller”. Samtidigt uppgav endast 36 procent
av unga i åldrarna 16–25 år att de känner sig helt eller delvis delaktiga i det svenska samhället i myndighetens ungdomsenkät från
2009. Var fjärde ungdom uppgav att hen inte alls eller knappt känner
sig delaktig.5
I sammanställningen av den nationella ungdomsenkäten från 2015
framgår det att 46 procent av unga i åldern mellan 16–25 vill vara
5

Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 233–237.
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med och påverka på lokal nivå. Av de 54 procenten unga som inte
vill vara med och påverka anger de flesta (59 procent) att det är för
att de inte är intresserade. Det är också vanligt att unga anser att de
inte har tid (28 procent), att de inte vet tillräckligt om hur de ska
gå till väga (27 procent) eller att det ändå inte spelar någon roll för
att de som bestämmer nog inte lyssnar (26 procent).6 Det finns ett
glapp mellan andelen unga som vill påverka och andelen unga som
upplever att de har ett faktiskt inflytande. Det är exempelvis endast
17 procent av unga i åldrarna 16–25 som menar att de kan föra fram
sina åsikter till beslutsfattare i kommunen. Motsvarande siffra 2004
var dock nio procent så det vanligare i dag att unga anser sig kunna
framföra sin åsikt till beslutsfattare än vad det var för ett decennium sedan.
Det finns några faktorer som samspelar med upplevelsen att
kunna påverka politiska beslut och känslan av att vara delaktig. Tydligt är att föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll. Unga med högutbildade föräldrar vill både vara med och påverka och upplever att
de faktiskt kan påverka politiska beslut i större utsträckning än
andra unga. De känner sig också mer delaktiga. Unga med minst en
förälder som är arbetslös eller sjukskriven och unga som är socioekonomiskt marginaliserade upplever däremot att de har sämre
möjligheter att påverka.7 Unga vars föräldrar har låg utbildning och
unga som är ekonomiskt utsatta känner sig också mindre delaktiga.
Dålig hälsa och låg självkänsla påverkar även känslan av delaktighet
negativt. Det finns inte några signifikanta skillnader i viljan att
påverka eller upplevelsen av att kunna påverka beslut mellan unga
som har en funktionsnedsättning och unga som inte har en funktionsnedsättning. Oviljan att påverka den lokala politiken bland unga
med funktionsnedsättning beror dock inte främst på ointresse, som
bland unga generellt, utan på att unga med funktionsnedsättning har
en lägre tilltro till att de som bestämmer lyssnar.8
Det finns inga signifikanta skillnader mellan unga män och kvinnor när det gäller upplevt inflytande och möjligheter att föra fram
idéer. Unga kvinnor uppger dock okunskap som anledning till uteblivet engagemang i större utsträckning än vad unga män gör. Unga
6

MUCF, 2015c.
Ungdomsstyrelsen, 2010.
8
Ungdomsstyrelsen, 2012.
7
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kvinnor känner sig mer delaktiga än unga män. Det finns inga
skillnader i upplevelsen av att vara delaktig eller möjligheten att
påverka politiska beslut mellan unga med utländsk bakgrund och
unga med svensk bakgrund. Däremot anser unga i åldern 16–19 år
att de har större möjligheter att påverka beslutsfattare än vad unga i
åldern 20–25 gör.9
Ungas politiska intresse och engagemang
Sambandet mellan politiskt intresse och politiskt deltagande är
starkt.10 Flera undersökningar visar att unga i dag har ett stort intresse för politik. I de svenska valundersökningarna har frågor ställts
om medborgarnas intresse för politik sedan 1960-talet. Enligt dessa
är unga under 30 år något mindre intresserade av politik än äldre,
men det politiska intresset bland unga är på samma nivå i dag som
på 1970-talet. Intresset har till och med stigit något under de senaste
tio åren.11 Även de återkommande SOM-undersökningarna bekräftar
denna bild.12
Av MUCF:s återkommande mätningar framgår det också att
andelen unga i Sverige som är intresserade av politik och samhällsfrågor är relativt hög. Studien omfattar unga i åldrarna 16–25 år och
i 2015 års mätning uppgav 43 procent att de är intresserade av politik
och 59 procent att de är intresserade av samhällsfrågor. I undersökningen framgår det att unga män är något mer intresserade av politik
än vad unga kvinnor är, men att unga kvinnors intresse för politik
har ökat sedan 2012. Intresset för politik är även något högre bland
unga med funktionsnedsättning, unga utrikes födda och unga med
högutbildade föräldrar än genomsnittet.13 MUCF:s mätningar, som
började år 2004, visar inte någon större förändring över tid. Jämfört
med 2012 års undersökning har dock intresset för politik ökat med
cirka fem procentenheter.
Vad gäller ungas intresse för samhällskunskap och politik skiljer
sig resultaten något åt mellan olika studier. Statsvetaren Ali
9

Ungdomsstyrelsen, 2010; MUCF, 2015a.
Abdelzadeh, 2015, samt Strömbäck, 2015.
SKL, 2013b.
12
Bäck m.fl., 2015; Super-riks-SOM, 1986–2013.
13
Ungdomsstyrelsen, 2013a; MUCF, 2015a.
10
11
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Abdelzadeh presenterar i sin underlagsrapport till utredningen figur
14.1 nedan, som visar att glappet mellan intresset för politik och
intresset för samhällsfrågor bland unga är något större än vad som
framgår i MUCF:s undersökning. Abdelzadehs studie, som omfattar unga från 13-28, visar också att det finns stora skillnader
utifrån ålder. Liksom i MUCF:s mätning är dock intresset för samhällsfrågor genomgående högre än intresset för politik, särskilt
bland unga vuxna.

Kommentar: Figuren visar andel ungdomar som har angivit att de är ”ganska intresserad” eller ”mycket
intresserade” som svar på följande två frågor: Hur intresserad är du av politik? Och Hur intresserad är
du av vad som händer i samhället? Data kommer från Political Socializaion Program.
Källa: Abdelzadeh, 2015.

Svenska ungdomars demokratiska kunskaper samt politiska intresse
och engagemang har även sammanställts i två stora internationella
studier från 1999 och 2009. I studierna ingår 14-åringar från sammanlagt 38 länder. Studien från 2009, International Civil and
Citizen Education Study (ICCS), visar att intresset för politiska
frågor som rör nationell nivå är större än för frågor som rör lokal
nivå. En fjärdedel av fjortonåringarna uttrycker ett intresse för politiska frågor i närområdet och 35 procent är intresserade av politiska
frågor på nationell nivå. Intresset för politiska frågor och samhälls-
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frågor är något lägre i Sverige än i majoriteten av de andra länder
som ingick i undersökningen.14
Ungas attityder till demokratin
Ett påstående som har förts fram i samhällsdebatten är att unga i dag
har en lägre tilltro till demokratin som sådan och en sämre förståelse för hur demokratin fungerar än tidigare generationer. De
återkommande World Value Survey-undersökningarna ger delvis
stöd för detta påstående. Enligt 2011 års undersökning uppger drygt
var tionde person under 30 år att de skulle kunna sälja sin röst i
utbyte mot pengar eller en gåva. Studien visar även att den andel
unga som är missnöjda med demokratin har ökat sedan år 2000.15
Undersökningen har dock kritiserats för att den baseras på ett
begränsat urval. Dess resultat står dessutom i motsats till flera
andra mer omfattande studier.16 Av resultatet i den ovan nämnda
ICCS-studien framgår det att 95 procent av fjortonåringarna i
Sverige håller med om att människor ska ha rätt att fritt uttrycka
sina åsikter och att alla medborgare ska ha rätt att fritt utse sina
ledare och kunna protestera om en lag är orättvis.17 I en undersökning av Forum för levande historia om grund- och gymnasielevers attityder till varandra och till samhället i stort, som genomfördes 2009 och 2013, uttrycker också en stor majoritet av de tillfrågade ett starkt stöd för demokratins grundläggande principer.
Det finns således inget som otvivelaktigt tyder på att stödet för
demokratin har försvagats över tid.18
MUCF:s attitydundersökningar visar också att demokratins
grundläggande principer har ett starkt stöd bland unga i dag. Det
finns dock vissa ungdomsgrupper som uppvisar ett lägre förtroende
för demokratin. Det gäller framför allt unga som uppger att deras
föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller har en lägre utbildning,
samt i viss mån även unga som är utrikes födda eller vars båda föräldrar är utrikes födda. Mer än 30 procent av ungdomarna inom
14

Skolverket, 2010a.
Lindberg & Svensson, 2012.
Ungdomsstyrelsen, 2013b, s. 141 ff.
17
Skolverket, 2010a.
18
Forum för levande historia, 2014.
15
16
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dessa grupper anser att ett politiskt system med en stark ledare är ett
bra eller ganska bra förslag.19
Överlag har unga ett starkt förtroende för de politiska institutionerna, de politiska partierna, fullmäktigeförsamlingarna samt riksdagen och regeringen. Förtroende för dessa institutioner är enligt
ICCS-studien högre i Sverige än i de flesta andra länder.20 Enligt
andra undersökningar, såsom den återkommande valundersökningen
och SOM-undersökningarna, har förtroendet för de politiska institutionerna bland unga stärkts under 2000-talet. Unga är dessutom
lika nöjda med demokratin som äldre och enligt SOM-undersökningarna har ungas tillfredställelse med demokratin ökat under senare
år.21
14.4.2

Ungas politiska deltagande

I vissa avseende är unga mindre delaktiga i demokratins processer
än äldre. Det gäller t.ex. valdeltagandet. Vid några få tillfällen, 1968
och 1985, har valdeltagandet varit nästan lika högt bland förstagångsväljare som i valmanskåren som helhet, men i regel röstar yngre i
lägre utsträckning än äldre22 Sedan riksdagsvalet 2002, då endast sju
av tio förstagångsväljare röstade, har valdeltagandet bland unga ökat
och vid 2014 års val röstade 83 procent av förstagångsväljarna. Det
var ungefär tre procentenheter under det totala valdeltagande. Ungas
valdeltagande är i ett internationellt perspektiv högt i Sverige.
Färre unga är också medlemmar och aktiva i politiska partier och i
det civila samhället än äldre, vilket vi redovisar längre fram. Däremot är det ett stort antal unga som uppvisar ett politiskt engagemang på andra sätt. I MUCF:s undersökning anger 72 procent av
unga i åldrarna 16–25 att de har deltagit i en politisk aktivitet under
året. Det är vanligare att unga kvinnor har deltagit (77 procent) än
att unga män har gjort det (68 procent). Det är också vanligare att
unga i åldern 20–25 har deltagit än att unga i åldern 16–19 har gjort
det. Den vanligaste aktiviteten var att stötta en åsikt i en samhällsfråga på internet (56 procent). Unga män chattar, debatterar och
19

Ungdomsstyrelsen, 2010.
Skolverket, 2010a.
21
SKL, 2013b.
22
Ungdomsstyrelsen, 2010.
20
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kommenterar politik på nätet mer än vad unga kvinnor gör. Unga
kvinnor är i stället mer benägna att delta i lagliga demonstrationer,
ge pengar till organisationer som arbetar med en särskild fråga samt
köpa vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl.23
Har de ungas politiska deltagande minskat över tid?
De senaste decennierna har många forskare varnat för att stödet för
demokratin och det politiska engagemanget bland unga har sjunkit
över tid. I Sverige, liksom i större delen av Europa, är det färre unga
som identifierar sig med och blir medlemmar i partier och, som vi
har beskrivit ovan, sjönk även valdeltagandet bland förstagångsväljare fram tills valet år 2006. Enligt vissa forskare har unga också
lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska institutionerna än tidigare generationer.24
Det är dock inte alla forskare som har en lika pessimistisk uppfattning om ungas demokratiska delaktighet. Som framgått i tidigare
avsnitt är intresset och engagemanget stabilt, liksom förtroendet för
de politiska institutionerna. Att unga tar avstånd från traditionella
politiska arenor behöver dessutom inte vara någonting negativt. En
mer positiv tolkning av ungas avståndstagande från traditionella
politiska arenor framförs bl.a. av forskarna Erik Amnå och Joakim
Ekman. De menar att avståndstagandet är en effekt av att det är fler
som har ett kritiskt förhållningssätt till demokratin i dag. Detta
behöver inte i sig vara problematiskt. I och med att de ungas stöd
för demokratin och dess grundläggande värderingar fortfarande är
starkt kan ett kritiskt förhållningssätt snarare vara ett tecken på en
livskraftig och sund demokrati än tvärtom.25 Ali Abdelzadeh utvecklar resonemanget i sin underlagsrapport till utredningen där
unga delas upp i fyra kategorier utifrån deras inställning till demokratin. Den första kategorin, den nöjda gruppen, utgörs av unga
som är nöjda med hur demokratin fungerar, men som själva inte
deltar aktivt mellan valen. Den andra gruppen är kritisk till hur
demokratin fungerar i praktiken, men deltar däremot aktivt i
föreningar och demonstrationer m.m. Den tredje kategorin har en
23

MUCF, 2015a.
Dalton, 2004; Blais et al., 2004.
25
Amnå & Ekman, 2014.
24
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ambivalent inställning till demokratin medan den fjärde och sista
kategorin, den fientliga gruppen, fångar de unga som både förkastar
demokratin i praktiken och som normativt ideal. Risken för att de
unga i den fientliga gruppen ska söka sig till extremistiska miljöer är
större än risken för att de andra unga ska göra det, och de fientliga
unga är också mer benägna att använda våld än vad andra unga är.26
Kritik har även framförts mot att ungas politiska deltagande endast
mäts genom partimedlemskap och valdeltagande. Om hänsyn tas
till andra typer av deltagande, såsom politisk konsumtion, protestaktioner, namninsamlingar och informella nätverk så blir inte bilden
lika dyster.27 Enligt detta synsätt är unga i dag inte mindre engagerade än tidigare generationer, de uttrycker bara sitt engagemang på
ett annat sätt.28
Hur framväxten av sociala medier har förändrat synen på, och
förutsättningarna för, politiskt deltagande beskrivs i den underlagsrapport som forskarna Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustafsson
har skrivit för utredningen. De visar att unga är den grupp i samhället som i störst utsträckning använder sociala medier för olika
typer av politiska aktioner, såsom att kontakta politiker, underteckna
namninsamlingar samt skriva inlägg eller insändare och skapa debatt.
En person som använder sociala medier i politiskt syfte karaktäriseras i övrigt av att hen är intresserad av politik, har ett stort
behov av att uttrycka sina åsikter och har en umgängeskrets där
politiskt engagemang förväntas.29
Skillnader mellan ungas och äldres deltagande
I en rapport om ungas förhållande till demokratin har statsvetarna
Mikael Persson och Staffan Lindberg på uppdrag av SKL sammanställt några av de huvudsakliga dragen i forskningen om ungas demokratiska deltagande. I rapporten diskuterar de olika förklaringsmodeller till skillnader i attityder, värderingar och politiskt beteende,
som kan förklara varför ungas deltagande i de mer traditionella på-

26

Abdelzadeh, 2015.
Dalton, 2008.
28
García-Albacete, 2014, s. 218.
29
Bäck m.fl., 2015.
27
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verkanskanalerna, såsom valdeltagande samt parti- och föreningsmedlemskap, är lägre än äldres.
Ett sätt att förklara varför ungas politiska deltagande skiljer sig
från vuxnas är att ta hänsyn till det skede i livet som unga befinner
sig i. Majoriteten av alla ungdomar är ännu inte etablerade på arbetsmarknaden och bor fortfarande hemma, vilket kan påverka deras
intresse för politik.30 I forskningslitteraturen benämns denna förklaringsmodell som livscykelmodellen. Att unga deltar i lägre utsträckning än vuxna i det politiska livet kan förklaras av att de har
andra resurser och incitament att delta än andra åldersgrupper.31 När
de växer upp, får jobb, köper bostad och bildar familj ökar deras
intresse för politik och de blir då mer politiskt aktiva.
Ett annat sätt att förklara skillnaderna i politisk deltagande mellan
unga och äldre är utifrån respektive generationstillhörighet. Skillnaderna mellan unga och äldre är då ett resultat av särskilda förändringar i samhället som ägt rum när generationen befann sig i de mest
formbara åren i socialiseringsprocessen. En generations attityd till
deltagande kommer därför att bestå genom livet. Enligt detta
synsätt finns det anledning att tro att dagens unga kommer att delta genom traditionella påverkanskanaler i mindre utsträckning än
tidigare generationer även när de blir äldre.32
En tredje förklaringsmodell utgår från att skillnaderna i deltagandet beror på s.k. periodeffekter. Det lägre deltagandet bland unga
kan förklaras av de omständigheter som är rådande i dag, t.ex. vilka
politiska frågor som är på agendan. Dessa är dock föränderliga och
med ett ändrat politiskt klimat kan deltagandet framöver minska
eller öka. Ett exempel är att ungas politiska deltagande ökade i början
av 2000-talet då den globala rättviserörelsen mobiliserade stora ungdomsgrupper.33
Det är enligt Persson och Lindberg svårt att påvisa vilka orsakssamband som kan förklara varför ungas deltagande är lägre än
äldres. Sett över tid har förändringar skett gällande valdeltagandet
och medlemskap i politiska partier liksom i attityder till demokratin.
Enligt Persson och Lindberg kan det dock vara svårt att göra jämförelser utifrån attitydundersökningarna eftersom det finns få mät30

Bäck m.fl., 2015.
García-Albacete, 2014.
32
SKL, 2013b, s. 7.
33
ibid.
31
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ningar som är gjorda på likvärdigt sätt över tid. Det är också viktigt
att ungas deltagande inte bara studeras separat utan att äldre
individer också inkluderas för att få en jämförelsepunkt.
Överlag är forskningen oense om hur ungas politiska deltagande
ska förstås och det är därmed troligt att det inte går att sluta sig till
en enda förklaringsmodell. Det går dock att konstatera att ungas
sociala och ekonomiska villkor har förändrats till det sämre under
de senaste decennierna. Den höga arbetslösheten bland unga runt
om i Europa gör att de får jobb, bostad och bildar familj allt senare
i dag. Bostadskrisen i tillväxtregionerna har också bidragit till att
ungas etableringsålder har ökat. I enlighet med livscykelteorin, om
att en persons etablering i samhället påverkar viljan och behovet av
politiskt deltagande, går det därmed att konstatera att unga i dag
har svagare incitament att delta politiskt än vad unga på 1970-talet
hade. I detta avseende kan den höga ungdomsarbetslösheten i Europa
och i Sverige vara ett problem för demokratin på sikt.
14.4.3

Engagemang i politiska partier

I den representativa demokrati som utgör Sveriges politiska system
har de politiska partierna en central roll. Vem som finns representerad inom partierna och som har makt att påverka partiernas arbete
är därmed en central fråga när det gäller inflytande i demokratin.
Enligt SCB är endast fem procent av Sveriges befolkning över 16 år
medlemmar i ett politiskt parti. Unga i åldrarna 16–24 är de som i
lägst utsträckning är medlemmar i ett politiskt parti med en siffra
på 3,4 procent. Andelen partimedlemmar har minskat generellt under
senare år, vilket redovisas närmare i kapitel 6, men den största
förändringen återfinns bland andelen unga och i synnerhet unga
män. Bland dem har partimedlemskapen minskat med nästan tre
fjärdedelar sedan i början på 1980-talet.34
I en enkät från MUCF från 2012 uppgav åtta procent av unga i
åldern 16–25 att de var medlemmar i ett parti eller ungdomsförbund.35
Siffran skiljer således från SCB:s undersökning. Detta beror förmodligen främst på att även ungdomsförbund och kvinnoförbund räknas
34
35

SCB, 2004.
Ungdomsstyrelsen, 2013a.
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in i MUCF:s studie. Det är ungefär lika många med funktionsnedsättning som utan funktionsnedsättning som är medlemmar i ett
politiskt parti. I en mätning av deltagande i stället för medlemskap
uppger 13,6 procent av unga i åldrarna 16–29 att de deltar eller har
deltagit i möten eller aktiviteter anordnade av politiska partier, ungdomsförbund eller kvinnoförbund. Det är vanligare att unga utrikes
födda och unga i storstäder deltar än att andra unga gör det.36
Många ungdomar har en negativ bild av de politiska partierna. I
ICCS-studien från 2009 framgår det att 63 procent av de tillfrågade
svenska 14-åringarna anser att de politiska partierna bara är intresserade av folks röster och inte av deras åsikter. Det är 66 procent
som menar att politikerna snabbt glömmer bort behoven hos
väljarna. Samtidigt uppgav 18 procent att de skulle kunna gå med i
politiskt parti, även om endast fyra procent av dem menade att de
definitivt kommer att göra det. Drygt en femtedel av de unga anser
att det är viktigt att gå med i ett politiskt parti om man ska vara en
god vuxen medborgare.37
De politiska ungdomsförbunden
Ungdomsförbunden har traditionellt sett haft en viktig roll i att
engagera unga och kanalisera ungas perspektiv och intressen till de
politiska beslutsfattarna. Flera ungdomsförbund beskriver också
sin roll som att vara en brygga mellan unga och partipolitiken.38 Andra
ser sig främst som ideologiska vakthundar med självständiga agendor
och betonar vikten av ungas egen organisering. Flera av förbunden
är självkritiska i diskussionen om relationen till moderpartiet. De
vill i ökad utsträckning underlätta för unga att gå in i moderpartierna och ta plats i de beslutande församlingarna.
Antalet medlemmar i de politiska ungdomsförbunden minskade
kraftigt under 1990-talet.39 Den negativa utvecklingen stannade

36

Ungdomsstyrelsen, 2013b.
Skolverket, 2010a.
Samråd med ungdomsförbunden den 14 januari 2015. MUF, CUF och SDU var förhindrade
att delta på mötet.
39
SOU 2001:48.
37
38
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dock upp under mitten av 2000-talet40 och flera förbund bedömer
att medlemsutvecklingen under senaste åren har pekat uppåt.41

42

Källa: SOU 2001:48 och Siffror från möte med ungdomsförbunden och mejlkorrespondens. Anm. SDU fanns inte
med kommundemokratikommitténs betänkande. Medlemsavtalet är avrundat i 2015 års statistik.

Vid utredningens samråd med ett flertal av de politiska ungdomsförbunden framhölls ett antal faktorer som har påverkat den positiva medlemsutvecklingen. Till att börja med var 2014 ett supervalår,
med val till kommun- och landstingsfullmäktige, riksdagen och
Europaparlamentet, vilket medfört att flera förbund fått nya medlemmar. Några av förbunden menar även att medlemsutvecklingen
kan vara en effekt av en förändrad rekryteringstrategi från
förbundens sida. Flera förbund använder bl.a. riktade insatser mot
miljonprogramsområden och bruksorter. Ytterligare en faktor som
kom upp i diskussionen är att MUCF:s bidragssystem skapar
incitament för nyrekrytering, då medlemsantalet i dag är kopplat
till verksamhetsbidraget.43
Den positiva medlemsutvecklingen bekräftas även av MUCF:s
statistik som pekar på att andelen unga i åldern 16–25 som är medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsförbund har ökat under

40

Ungdomsstyrelsen, 2013a.
Samråd med ungdomsförbunden den 14 januari 2015. MUF, CUF och SDU var förhindrade
att delta på mötet.
42
Sverigedemokratisk ungdom är sedan september 2015 inte längre del av Sverigedemokraterna utan har bytt namn till Ungsvenskarna SDU.
43
Möte med politiska ungdomsförbunden 14 januari 2015.
41
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senare år.44 Det är något vanligare att personer i gymnasieålder är
medlemmar än personer i högstadieålder.45
En synpunkt gällande medlemsrekryteringen, som framfördes
vid samrådet med företrädarna för de politiska ungdomsförbunden,
var vikten av att partierna ges tillträde till skolorna. Erfarenheterna
av skolornas förhållningssätt till den politiska närvaron varierade
bland förbundens företrädare, men samtliga framhöll skolan som
en viktig arena för rekrytering och information. Frågan om partiernas närvaro i skolan utreds för närvarande i Utredningen om
politisk information i skolan (U 2014:13).
14.4.4

Ungas representation i politiska församlingar

Unga i åldrarna 18–29 år är den åldersgrupp av befolkningen som är
mest underrepresenterad i fullmäktigeförsamlingarna på lokal nivå.
Färre unga än äldre nomineras och väljs in till kommunfullmäktige.
Efter valet 2014 var åtta procent av kommunfullmäktigeledamöterna
unga, vilket är en ökning med en procentenhet sedan valet 2010.
Andelen unga som var röstberättigade till kommunalvalet var 19 procent.46 Även andelen unga i landstingsfullmäktigeförsamlingar har
ökat över tid och efter valet 2014 var åtta procent av ledamöterna
under 30 år. Det är en ökning med två procentenheter från 2010 års
val. Den riksdag som valdes 2014 var den yngsta någonsin med en
snittålder på 45 år. Det är elva procent av ledamöterna som är
under 30 år. Ytterligare uppgifter om ungas politiska representation
redovisas i kapitel 7 om social representativitet.
Några ungdomsförbund har drivit frågan om att kandidater under
35 år bör tillförsäkras en viss andel av de valbara platserna på nomineringslistorna. Den socialdemokratiska partikongressen beslutade
2009 att målsättningen ska vara att var fjärde person på valbar plats
på valsedlarna ska vara under 35 år. I våra samråd har det framkommit att den diskussionen även har förts i andra partier, men att
det har funnits ett motstånd inom vissa av partierna mot sådana
kvoter, framför allt från toppolitiker på lokal nivå. Ytterligare en
åtgärd som har vidtagits i syfte att öka andelen unga i de politiska
44

Ungdomsstyrelsen, 2013a.
MUCF, 2014, s. 116.
46
SCB, 2015a.
45
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församlingarna är att ha särskilda ungdomslistor i valen. Moderaterna har t.ex. i flera kommuner och regioner gått fram med en
separat ungdomslista för att synliggöra de unga kandidaterna.
Några ungdomsförbund vittnar om att partierna har varit bra på
att fånga upp unga förmågor från ungdomsförbundet, men att det
ibland ställs för höga förväntningarna på de unga och att de får för
krävande uppdrag för tidigt. För att orka vara kvar krävs det att den
unga politikern anpassar sig till den rådande politiska jargongen och
arbetsrutinerna.47
Unga förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i förtid
Det är vanligare att unga förtroendevalda lämnar sina uppdrag i förtid än äldre. Under mandatperioden 2010–2014 var det 44 procent
av unga mellan 18–29 år som lämnade sina uppdrag innan mandatperiodens slut. Unga kvinnor är den kategori som lämnat i störst
utsträckning. Nästan varannan, 46 procent, hoppade av mellan 2010
och 2014. Motsvarande siffra för unga män är 42 procent. Andelen
avhopp bland unga var under förra mandatperioden högre än tidigare. Under mandatperioden 2006–2010 lämnade 38 procent av unga
sitt uppdrag. Avhoppen från landstingsfullmäktigeförsamlingarna är
generellt färre, men även där lämnar unga sina uppdrag i större
utsträckning än andra ålderskategorier.48 Avhoppen påverkar ungas
representation i fullmäktige-församlingarna negativt eftersom att
de ofta ersätts av äldre personer. Skälen bakom avhoppen diskuteras närmare i kapitel 8.
14.4.5

Föreningslivet och ungas egen organisering

Det traditionella civilsamhället med medlemsbaserade organisationer
och föreningar har länge betraktats som en viktig demokratiskola
och mobiliserande samhällsaktör. Engagemang i föreningar ger,
liksom engagemang i partier, individen kunskaper om hur man kan
driva frågor och tillvarata sina demokratiska rättigheter. Ett omfattande folkligt föreningsdeltagande är därför betydelsefullt för en
47
48

Möte med ungdomsförbunden 14 januari 2015.
Ungdomsstyrelsen, 2013a; MUCF, 2015a.
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väl förankrad demokrati. Ungas organisering är av särskild betydelse
då det kan påverka benägenheten till föreningsengagemang och
demokratiskt deltagande i vuxen ålder. Flera undersökningar visar
att föreningsengagemanget har sjunkit under senare år, särskilt bland
unga.
Enligt MUCF Fokusrapport från 2014 om ungas organisering är
hälften av ungdomarna mellan 16–29 år i dag medlemmar i en förening
eller i en organisation. Bland personer i åldrarna 35–54 är runt sju
av tio föreningsmedlemmar. I studien finns ingen jämförelse över
tid då frågan ställdes första gången år 2013.49 Det är svårt att bedöma hur många ungdomsorganisationer som finns på lokal nivå.
Enligt en studie som Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har
genomfört uppger ett flertal kommuner att de inte vet vad en
ungdomsförening är eller om de har någon i sin kommun.50 En
indikator på det lokala föreningslivets omfattning är antalet ungdomsorganisationer som får stöd från kommunerna. I MUCF:s
kommunenkät från 2014 uppgav sex av tio kommuner att de ger
stöd till ungdomsorganisationer. Stöd fördelas till sammanlagt
8 693 ungdomsorganisationer, vilket innebär ett snitt på 50 organisationer per kommun. Kommuner i storstäder och större städer
ger bidrag till ett större antal ungdomsorganisationer än kommuner
i glesbygden. Lite mer än 15 procent av kommunerna uppger att de
inte vet hur många ungdomsorganisationer de ger stöd till.51 Enligt
LSU:s studie är det särskilt svårt för nystartade föreningar att
erhålla stöd i kommunerna.52
Vem är föreningsengagerad?
Det finns betydande skillnader mellan andelen inrikes födda i åldern
16–29 som är föreningsmedlemmar (56 procent) och andelen utrikes
födda som är det (37 procent). Det är främst utrikes födda tjejer
(32 procent) vars engagemang i föreningar är lägre. Bland utrikes
födda killar är 43 procent medlemmar i en förening. Det finns ingen
signifikant skillnad mellan könen bland inrikes födda. Det är också
49

MUCF 2014.
LSU, 2012.
51
MUCF, 2014.
52
LSU, 2012.
50
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stor skillnad i föreningsengagemang mellan arbetslösa ungdomar
(37 procent) och studerande (56 procent) eller arbetande (55 procent). Personer med funktionsnedsättning och nyanlända deltar
också i mindre utsträckning i föreningslivet än andra unga.53 Bland
unga med funktionsnedsättning uppger 65 procent att de aldrig
deltar i föreningsverksamhet på sin fritid, jämfört med 58 procent
bland övriga unga.54 Det finns även ett samband mellan föräldrarnas
utbildningsnivå och sannolikheten att en ung person ska vara föreningsengagerad. Bland unga vars föräldrar har grundskoleutbildning
är 40 procent föreningsmedlemmar att jämföra med nära 60 procent
bland de vars föräldrar har en högskoleutbildning.55 Även åldern
påverkar medlemskap i föreningar. Unga i högstadiet är i högre utsträckning medlemmar i föreningar än unga i gymnasieåldern.56 Efter
gymnasiet ökar dock sannolikheten att unga är medlemmar i en
förening igen. Att föreningsmedlemskapet ökar med åldern är logiskt
då vuxnas och äldres livssituation skiljer sig från ungas. Fler vuxna
äger exempelvis andelar i bostadsrättsföreningar än vad unga gör,
vilket automatiskt gör dem till föreningsmedlemmar.
Få unga har föreningsuppdrag i styrelser eller arbetsgrupper. Andelen unga med förtroendeuppdrag har också minskat sedan 1980talet. Det är något vanligare att tjejer innehar förtroendeuppdrag än
att killar har det. Det är också vanligare att unga är tränare eller annan
form av ledare inom idrottsrörelsen än att de sitter i styrelser och
arbetsgrupper, men även andelen ledare och tränare har sjunkit över
tid.57
Vilka typer av föreningar engagerar sig unga i?
I åldersgruppen 16–29 år är det vanligast att vara med i en idrottsförening. Det är fler killar som är medlemmar i idrottsföreningar än
tjejer och därför är föreningsaktiveten generellt högre bland killar.
Det är vanligare att tjejer deltar i aktiviteter kopplade till kultur,
exempelvis musik-, dans-, film- och teaterföreningar. Tjejer deltar
53

ibid.
Ungdomsstyrelsen, 2012.
Ungdomsstyrelsen, 2013a.
56
MUCF, 2014.
57
ibid.
54
55
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även i större utsträckning än killar i elev- eller studentföreningar,
föreningar inom kyrkan eller annat religiöst samfund samt humanitära hjälporganisationer eller frivilligt socialt arbete. Andelen unga
hbtq-personer mellan 16–25 år som deltar i en idrottsförenings
aktiviteter är lägre än för andra i samma ålderskategori, både när
det gäller att delta regelbundet och när det gäller att delta överhuvudtaget. Bland unga hbtq-personer uppger 30 procent att de
väljer att inte delta på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta.
Motsvarande siffra för övriga är 13 procent. Unga med funktionsnedsättning deltar också i lägre utsträckning än övriga unga i
idrottsaktiviteter. Det finns även skillnader kopplade till födelseland
och det är t.ex. vanligare att inrikes födda deltar i föreningsaktiviteter kopplade till idrott än att utrikes födda gör det.58
Nätverk och sociala rörelser
Ungas organisering tar sig inte enbart uttryck i föreningsform. De
senaste åren har flera nya sociala rörelser vuxit fram som har engagerat stora delar av befolkningen, särskilt unga. Fatta!-rörelsen är
ett exempel. Flera av rörelserna har vuxit fram i miljonprogramsområdena, t.ex. Megafonen, Pantrarna och Linje 17. I en studie för
MUCF visar forskaren Lisa Kings att de nya rörelserna har lyckats
lyfta fram marginaliserade perspektiv i samhällsdebatten. Genom att
organisera sig på ett sätt som inte faller in i den vanliga folkrörelsetraditionen har de även uppdaterat bilden av den moderna folkrörelsen.59
Sociala medier har ofta spelat en avgörande roll för möjligheten
att mobilisera befolkningen, särskilt de unga, i dessa sammanhang.
Den snabba informationsspridningen som möjliggörs av de sociala
medierna har utvecklat formerna för politiskt engagemang. Det har
t.ex. blivit vanligare med organisering utan organisationer genom
s.k. nätverksbaserade rörelser. Ett exempel på detta är nätverket
StreetGäris som bildades som ett forum för unga kvinnor där mycket
av idéutvecklingen sker genom diskussioner i sociala medier.60 Då
ett långsiktigt påverkansarbete ofta kräver en mer traditionell orga58

ibid.
ibid.
60
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nisering i dag, med exempelvis representativa språkrör och en tydlig struktur som möjliggör bidragsberättigande, övergår dock de
nätverksbaserade rörelser som får ett stabilt stöd ofta till att bli
föreningar i traditionell bemärkelse efter en tid.61
När formerna för medborgarnas politiska engagemang förändras
ställer det krav på förnyelse av de politiska institutionerna. Vikten
av att politiska partier och kommuner och landsting kan anpassa sig
efter medborgarnas sätt att engagera sig och tillvarata medborgarnas
åsikter och idéer är något som vi bland annat diskuterar i kapitel 11
om medborgardialoger och kapitel 13 om medborgarförslag och
folkmotioner.

14.5

Skolan som demokratifostrare och arena
för politiskt engagemang

2014 års Demokratiutredning har inte ett särskilt uppdrag att undersöka skolans roll i att stärka individers möjligheter till inflytande
och delaktighet. När det gäller unga har skolan dock en avgörande
betydelse som förmedlare av demokratiska kunskaper, värderingar
och färdigheter. Skolan har enligt skollagen och läroplanerna för
grund- och gymnasieskolan ett särskilt demokratiuppdrag. Uppdraget innebär att skolan ska utveckla elevernas kunskaper om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter samt att skolan ska verka i
demokratiska arbetsformer så att eleverna får reellt inflytande över
och kan känna sig delaktiga i skolarbetet och lärmiljön. Skolan har
därmed en lagstadgad roll att fostra demokratiska samhällsmedborgare.
Det finns ett tydligt samband mellan politisk kunskap och politiskt deltagande.62 Kunskap om hur demokratin fungerar ökar elevernas benägenhet att tro att de kommer att rösta som vuxna.63 Elever
som har erfarenhet av ett öppet diskussionsklimat och som bjuds in
att forma skollivet uppvisar också större kunskaper i demokratioch samhällsfrågor.64 Det ligger därför i ett demokratiskt samhälles
intresse att elever ges en god demokratisk grund att stå på.
61

Bäck m.fl., 2015.
Strömbäck, 2015.
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Skolan är också en arena för demokratisk deltagande. Skollagen
(2010:800) försäkrar elevernas rättighet att diskutera frågor som
rör elevernas gemensamma intressen i elevråd. Elevernas och deras
sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska enligt lag stödjas
och underlättas. I skollagen framgår det även att eleverna har rätt
till elevskyddsombud, ett organ som i övrigt regleras i arbetsmiljölagen.65
Grundskolan är en viktig mötesplats för barn med olika bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar. Skolan ska ge alla barn
likvärdiga möjligheter att utvecklas och på så vis kompensera för
eventuella resurssvaga bakgrunder bland eleverna. De senaste årens
forskning tyder dock på att så inte är fallet. Segregationen i skolan
har ökat över tid och i dag riskerar skolan att snarare förstärka redan
existerande ojämlikheter i samhället än att motverka dem.66 Detta
bekräftas i den s.k. ICCS-studien (International Civil and Citizen
Education Study) om fjortonåringars demokratikunskaper- och färdigheter som genomfördes tillsammans med Skolverket 2009. I
studien, som genomfördes i 38 länder, framgår det att ungdomar
som går i skolor och klasser där det finns många elever vars föräldrar är högutbildade presterar bättre än genomsnittet vad gäller
kunskap om demokrati oavsett de egna föräldrarnas utbildningsnivå. Det omvända gäller för elever som går i skolor i resurssvaga
områden.67
Skolan har också fått kritik för att den inte uppfyller demokratiuppdraget såsom det utformats i skollagen. Skolinspektionen genomförde år 2012 en kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati- och värdegrundsfrågor. Enligt deras granskning förekommer
medborgarfostrande inslag, men de genomsyrar inte undervisningen.
Skolinspektionen menar att det demokratiska uppdraget måste omsättas i varje ämne. Eleverna ska motiveras att vilja lära sig och aktivt
delta i skolarbetet så att de i förlängningen kan engageras i samhällslivet. Undervisningserfarenheterna bör enligt Skolinspektionen kopplas till praktisk handling och regelbundet lyftas upp i prövande och
filosofiska samtal.68
65

Arbetsmiljölagen 6 kap., 17 §.
Se bl.a. Malmberg m.fl. 2013; Böhlmark m.fl. 2015.
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Kritiskt tänkande och källkritik
Enligt Skolinspektionens granskning behöver unga också lära sig mer
abstrakt och kritiskt tänkande. Behovet av ett ökat kritiskt tänkande hos eleverna är något som även har framkommit i Skolverkets
återkommande uppföljningar av skolornas it-användning och itkompetens. I dessa uppföljningar bedöms bl.a. elevernas förmåga att
kritiskt granska information. Att kunna granska och källkritiskt
bedöma information är nödvändigt för att på ett säkert sätt kunna
använda internet för kunskapsinhämtning och för att kunna tillgodogöra sig kunskap som är nödvändig för att delta i demokratin.
I och med digitaliseringen har antalet informationskällor vuxit,
liksom behovet av att snabbt kunna utläsa vad som är konspirationsteorier och vad som kan anses vara legitima källor. Jesper
Strömbäck skriver i en underlagsrapport till utredningen att det
ökade utbudet av medier innebär att nya generationer inte kommer
att exponeras för samma nyhetskällor som tidigare generationer och
inte heller socialiseras in i en norm av att följa nyheterna på samma
sätt som tidigare generationer. Detta kan resultera i att andelen
nyhetsundvikare kommer att växa framöver, särskilt bland unga.
Nyhetsundvikare får sämre kunskap om politik samt svagare incitament att intressera sig för politik och att delta i demokratins processer.69
Kritiskt tänkande och förmågan att källkritiskt granska information är prioriterade frågor i såväl läro- och kursplaner som ämnesbeskrivningar på grundskole- och gymnasienivå. Skolverkets undersökning visar att majoriteten av eleverna lär sig kritisk granskning och
källkritik, men att det också finns tydliga brister. Det är exempelvis en
dryg tredjedel i årskurs 7–9 som uppger att de inte alls får någon
undervisning i källkritik.70 Enligt Statens medieråd finns det rum
för utveckling både vad gäller lärarnas kompetenser och prioriteringarna i lärarutbildningarna i frågor som rör medie- och informationskunnighet, dvs. MIK. MIK-begreppet lanserades år 2011 av
UNESCO och syftar till att öka individers förmåga att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. I en undersökning från Statens medieråd från 2014 framgår
69
70
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det att skillnaderna mellan i vilken utsträckning MIK präglar lärarutbildningarna vid olika högskolor är stora.71 I en internationell
undersökning från 2013 framgår det att de svenska lärarna i årskurs 8
har fått lite kompetensutveckling avseende it-användning i undervisning och lärande jämfört med lärare från andra europeiska länder.72
Svenska elever har goda demokratikunskaper, men variansen är stor
I den ICCS-studie som tidigare nämnts fick elever i högstadiet från
38 olika länder besvara enkätfrågor om demokrati och politiskt
engagemang. Resultatet från studien visar att svenska elever har
jämförelsevis goda kunskaper om demokratiska institutioner och
mänskliga rättigheter. Det finns dock tydliga kunskapsskillnader
mellan olika elever. I studien framgår det bland annat att åtta procent av eleverna har mycket bristfälliga kunskaper om demokrati,
medborgarskap och samhällsfrågor. Svenska elever hade överlag
sämre kunskaper om demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter än eleverna i bl.a. Danmark och Finland.
Elevernas resultat varierar därutöver mer i Sverige än de flesta
andra länder som har undersökts. Variansen för 14 åringar i Sverige
är 14 procentenheter högre än genomsnittet i Europa. Det innebär
att Sverige har en jämförelsevis större andel elever som ligger långt
ifrån det svenska kunskapsnivåmedelvärdet än vad andra europeiska
länder har.73 Denna bild bekräftas även av en analys av studiens
resultat genomförd av forskarna Joakim Ekman och Per Zetterberg
för Skolverket. I skolmiljöer med många barn till högutbildade skapas
en kontext som är gynnsam för elevernas tillägnande av medborgarkompetenser. Forskarna konstaterar även att skolornas huvudmannaskap kan kopplas till elevernas medborgarkompetenser. Elever
vid fristående skolor har något bättre medborgarkompetens än elever
vid kommunala skolor.74 Detta tyder på bristande likvärdighet.75
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Bristande kunskaper om den lokala demokratin
I utredningens samråd med ungdomsorganisationer har det framkommit att kommunkunskapen bland skoleleverna är bristfällig.
Hur politiska besluts fattas på den kommunala och regionala nivån
hamnar lätt i skymundan för beslutsgången på nationell nivå. Kunskapen om lokala inflytandekanaler upplevs också som otillräcklig.
Detta bekräftas av MUCF:s undersökningar om ungas villkor som
visar att 38 procent av unga i åldrarna 16–25 inte vet till vem eller
vart de skulle vända sig om de ville vara med och påverka något i sin
kommun.76 Den bristande kunskapen om den lokala demokratin är
något som även uppmärksammades i Kommundemokratikommitténs
betänkande Att vara med på riktigt (SOU 2001:48). Kommittén
föreslog att grundskolans och gymnasieskolans kursplaner i samhällskunskap skulle uttrycka ett tydligare flernivåperspektiv så att
det lokala perspektivet inte hamnar i skymundan för det nationella.
I dag finns det lokala perspektivet med i kursplanernas syftesbeskrivningar. Eleverna ska kunna ”analysera och kritiskt granska
lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv”.77
Elevinflytandet
MUCF:s statistik visar att elev- och studentföreningar är vanligt
förekommande, men att det var fler unga som var engagerade i elevoch studentföreningar i början av seklet än i dag. Andelen unga i
åldern 16–29 som är medlem i en elev- eller studentförening är i dag
35 procent. Motsvarande siffra 2002 var 43 procent.78
Tidigare forskning och utvärdering av skoldemokratin och elevinflytandet visar, något förenklat, på tre saker: Elever har inte alltid
det inflytande som de har rätt till, de vill i allmänhet ha mer inflytande
och de har överlag dåligt utvecklade färdigheter för att utöva
inflytande. Elevernas vilja att påverka ökar vanligtvis med åldern,
medan lärarna förhåller sig mer tveksamma till att ge äldre barn och
ungdomar inflytande jämfört med yngre. Anledningen tycks vara att
ett ökat elevinflytande enligt lärarna går ut över undervisningen.
76
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Lärarna upplever dessutom att eleverna har mer inflytande än vad
de själva tycker att de har.79
Enligt ICCS-undersökningen värderar eleverna elevorganisering
högt. Det är 92 procent av fjortonåringarna som menar att alla
skolor bör ha ett elevråd och 80 procent anser att elevorganiserade
grupper kan bidra till att lösa problem på en skola. Ännu fler menar
att elevers deltagande i diskussioner om hur skolor bedrivs kan
förbättra skolorna. Det är också 87 procent som ställer sig bakom
påståendet att ett kollektivt agerande från elever kan ge större inflytande än individuellt agerande. De svenska eleverna värderar den
egna organiseringen något lägre än det internationella genomsnittet
och eleverna i våra nordiska grannländer värderar alla elevorganisering något högre än svenska elever.80

14.6

Fritidsgårdar och ungdomens hus

Fritidsgårdar har funnits runt om i landet sedan mitten på förra seklet.
De ökade i antal under efterkrigstiden och ett av de tydligaste motiven till deras införande var att ge unga en meningsfull fritid, och
särskilt de unga som inte lockades av det traditionella föreningslivet.
I dag arbetar kommunerna på flera olika sätt med att stärka ungas
inflytande och delaktighet inom ramen för verksamheten på fritidsgårdarna och ungdomens hus. I runt 40 procent av kommunerna
bedrivs ett arbete med att öka ungas inflytande över politiska
beslut.81 Det finns ofta ett gårdsråd eller motsvarande som bidrar
till att utveckla fritidsverksamheten och i vissa kommuner får de
även föra fram sina synpunkter till kommunens beslutsfattare. Ofta
fungerar gårdsråden som en plattform för ungas egna initiativ. Ibland
bildas arbetsgrupper som fokuserar på särskilda projekt. Det kan
exempelvis handla om att främja den lokala ungdomskulturen genom
att arrangera konserter, festivaler, ungdomens dag och sommarlovsaktiviteter.82
I resultatet av MUCF:s kommunenkät från 2010 framgår det att
det sammanlagt finns lite mer än 900 kommunala fritidsgårdar runt
79
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om i landet. Nära häften av de svarande kommunerna anger att de
har ett ”ungdomens hus” eller liknande. Då svarsfrekvensen var relativt låg är siffrorna ovan förmodligen i underkant. Antalet fritidsgårdar har minskat sedan 1990-talet.83 En övergripande bild av hur
situationen ser ut för den öppna fritidsverksamheten i Sverige saknas,
men studier från Stockholm stad visar att resurserna har minskat
över tid. Det har påverkat verksamheterna negativt genom att öppettiderna och aktiviteterna krympt liksom antalet anställda fritidsledare.84
Fritidsgårdarnas besökare
I dag är fritidsgårdar och ungdomens hus platser som besöks av en
liten andel unga. Enligt en studie av MUCF är det 92 procent av
tjejerna och 86 procent av killarna i åldern 13–19 år som aldrig går
på en fritidsgård eller ett ungdomens hus. Trots det är fritidsgårdarna en viktig plats i det lokala samhället för ungas möjligheter till
organisering och kunskap om de demokratiska processerna. Denna
arena fångar nämligen upp grupper som inte finns representerade i
föreningslivet i samma utsträckning som andra grupper. Det är exempelvis vanligare att nyanlända besöker fritidsgårdar och ungdomens
hus än andra ungdomar. Det är också vanligare att killar, vilka som
grupp känner sig mindre delaktiga i samhället, besöker fritidsgårdar
och ungdomens hus än att tjejer gör det. Det är en lägre andel unga,
och i synnerhet tjejer, med funktionsnedsättning som aldrig går på
fritidsgård eller ungdomens hus jämfört med unga utan funktionsnedsättning.
I en undersökning från MUCF av ungdomars (här i åldern 13–
16) livsstil i vad MUCF betecknar som låg- och högstatusområden85
framgår det att unga från sådana områden tycker att det är viktigare
med satsningar på fritidsgårdar och liknande träffpunkter för unga
än unga från högstatusområden. Unga ifrån högstatusområden prioriterar i stället satsningar på idrottsverksamheter. Mönstret är det83

Ungdomsstyrelsen, 2008.
MUCF, 2014, s. 216; Blomdahl, Elofsson & Öhman 2002.
Om ett område har låg eller hög status avgörs i MUCF:s studie av tre faktorer: förvärvsfrekvens, andel av befolkningen med långvarigt försörjningsstöd och andel i årskurs nio med
gymnasiebehörighet.
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samma för båda könen.86 Forskningen pekar även på att unga som
är i riskzonen för att hamna i utanförskap är en överrepresenterad
grupp på fritidsgårdarna, vilket gör gårdarna till särskilt viktiga arenor
för ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i syfte att öka
den politiska jämlikheten.87

14.7

Ungas inflytande och delaktighet i politiska
beslutsprocesser

Arbetet med ungas inflytande och delaktighet på kommunal- och
landstingsnivå är väldigt diversifierat över landet och varierar bl.a.
utefter lokala förutsättningar. Många kommuner och landsting arbetar
aktivt med att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet.
Enligt vår enkät har 40 procent av landets kommuner och landsting
antagit handlingsplaner eller policys för arbetet med ungas inflytande. Det är också vanligt att kommunerna och landstingen har fattat
beslut om att barnkonventionen ska vara vägledande för kommunen
eller landstingets beslutsfattande. Enligt SKL hade drygt hälften av
fullmäktigeförsamlingarna i kommunerna och 95 procent av fullmäktigeförsamlingarna i landstingen fattat beslut om att arbeta utifrån
barnkonventionen år 2013.88
Ett annat sätt att främja ungas möjligheter till inflytande på lokal
nivå är genom att stödja ungas organisering. Vad gäller ungdomsorganisationernas möjligheter att påverka politiska beslut framkom
det dock i en studie från 2012 av LSU att ungdomsföreningarna inte
är delaktiga i politiska beslut i över hälften av kommunerna. Det är
dock 40 procent av kommunerna som uppger att unga är delaktiga
på något annat sätt och det är huvudsakligen ungdomsråden som
avses.89
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Ungdomspolitiska handlingsplaner

Ett vanligt redskap för att utveckla arbetet med ungas möjligheter
till inflytande och delaktighet är att utforma lokala handlingsplaner
eller policys med mål för den ungdomspolitiska verksamheten. I
den enkät som vi genomfört, och som besvarats av tjänstemän som
arbetar med ungdomsinflytande i kommuner och landsting, uppgav
40 procent av kommunerna och landstingen att de har en policy eller
handlingsplan för frågor som rör ungdomspolitik.90 Mellan 2000
och 2008 genomförde MUCF, dåvarande Ungdomsstyrelsen, kommunenkäter som innehöll frågor om ungdomspolitiska handlingsplaner. Enligt enkäten år 2008 uppgav också 36 procent av kommunerna att de har ett barn- och ungdomspolitiskt program eller ett
ungdomspolitiskt program. Landstingen ingick inte i myndighetens
enkät.
Andelen kommuner som angett att unga har varit med och
utformat handlingsplanen/programmet/policyn i stor utsträckning
har enligt MUCF:s enkätresultat sjunkit från 40 procent i början
2000-talet till 19 procent 2008. Samtidigt har andelen kommuner
som uppgett att unga i viss utsträckning varit delaktiga ökat från 42
till 64 procent.91 Enligt vår enkät har knappt hälften av kommunerna
och landstingen med handlingsplaner antagit denna innan 2009
(49 procent), medan 51 procent av kommunerna och landstingen
har angett att de har antagit en ungdomspolitisk policy efter 2009.
Ungdomspolitiska handlingsplaner är enligt vår enkät vanligast
förekommande i den kategori av kommuner som SKL benämner som
kommuner i glesbefolkade regioner. De är minst vanligt förekommande i landsting och pendlingskommuner.
Några av kommunerna har utvecklat olika mål för inkludering
och en ökad delaktighet i lokalsamhället hos olika grupper av unga.
Vanligt förekommande är mål som riktas specifikt till unga i åldrarna 13–18 år. Hälften av kommunerna har mål av detta slag. Det
är 23 procent som har mål riktade mot åldersgruppen 18–25. Lite
mindre än en tredjedel har specifika mål för unga personer med
funktionsnedsättning. Det är 28 procent av kommunerna som har mål
specifikt riktade mot tjejer och 24 procent riktade mot killar. Även
90
91
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nyanlända, unga i socialt utsatta områden och hbtq-personer omnämns särskilt. Det är 33 procent av kommunerna som samråder
med företrädare för unga i någon av dessa grupper. 92
14.7.2

Forum för ungas inflytande

Det är många kommuner och landsting som har valt att inrätta olika
typer av inflytandeforum som är särskilt avsedda för gruppen unga.93
Exempel på sådana är ungdomsråd, ungdomsfullmäktige, ungdomsdelegationer, ungdomspaneler och ungdomsting. I några kommuner
och landsting har sådana forum inrättats som fristående organisationer, men oftast är de direkt underställda den kommunala förvaltningen. De flesta som är aktiva i ungdomsråden är mellan 13–18 år.
I några fall kan även personer som är över 18 år och som har rösträtt vara med. Verksamheterna kan skilja sig något mellan de olika
forumen, men gemensamt för dem är att de erbjuder någon form av
återkommande aktivitet vars syfte är att engagera unga i den lokala
politiken.94 Begreppet ungdomsråd har länge används som ett samlingsnamn, medan benämningen inflytandeforum för unga blivit mer
populärt på senare år.95
Ungdomsråden växer fram som fenomen
Ungdomsråden växte fram under 1980-talet. Det fanns flera motiv
till att ungdomsråden inrättades i kommuner runtom i landet. Ett
motiv var att få unga att stanna kvar i kommunen, alternativt få dem
att komma tillbaka efter att ha studerat på en annan ort. Detta motiv
förekom särskilt i mindre kommuner som präglades av utflyttning.
Tanken var att kommunerna genom ungdomsråden skulle få bättre
förståelse för vad de unga betraktade som en attraktiv levnadsmiljö
och att de unga skulle få en möjlighet att göra sin röst hörd och
därmed känna sig mer delaktiga i samhället. Många av kommunerna
som startade ungdomsråd under 1980-talet och det tidiga 1990-talet
var också gles- och landsbygdskommuner. Andra pionjärer på om92
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rådet var de kommuner som sedan tidigare hade en stark fritidssektor och som på olika sätt aktivt arbetade för att få unga som inte
var föreningsaktiva att bli det. Detta skedde genom exempelvis gårdsråd på fritidsgårdar. Genom bildandet av ungdomsråd skulle de unga
få en möjlighet att påverka verksamheten på ungdomsgårdarna. År
1985 var delaktighet dessutom ett tema under FN:s världsungdomsår,
vilket förde med sig ett naturligt fokus på ungas delaktighet även
på lokal nivå.96
I och med betänkandet Ungdom och makt (SOU 1991:12) fick
Statens ungdomsråd (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) i uppdrag att utveckla ungdomars möjligheter
att påverka lokalsamhället. Myndigheten verkade då för att lokala
ungdomsråd skulle etableras i syfte att öka ungas möjligheter att göra
sin röst hörd och minska avståndet mellan förtroendevalda och unga.97
I takt med att föreningsengagemanget och partimedlemskapet bland
unga sjönk under slutet på förra seklet började kommunerna också
se ungdomsråden som ett sätt att öka ungas intresse för politiska
frågor och samhällsengagemang. Medverkan i ett inflytandeforum
skulle göra unga mer benägna att gå med i ett politiskt parti.98
I dag finns det ungdomsråd i knappt hälften av landets kommuner.
Enligt SCB uppger 135 kommuner att de har ungdomsråd99 och av
vår enkätstudie framgår det att 132 kommuner har minst ett
inflytandeforum för unga. Statistik från MUCF tyder på att antalet
kommuner med inflytandeforum för unga kan ha sjunkit något de
senaste åren. I MUCF:s undersökning från år 2010 uppgav
63 procent av kommunerna att de hade inflytandeforum för unga,
motsvarande andel i vår undersökning är 48 procent.100 Vår undersökning visar att det är vanligare med inflytandeforum för unga i de
kommuner som SKL benämner som kommuner i glesbefolkade
regioner, förortskommuner samt i större städer.
Enligt resultatet från vår enkätstudie är de allra flesta ungdomsråd en del av kommunernas eller landstingens verksamhet. Det
gäller i 88 procent av de kommuner, landsting och regioner som har
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svarat.101 Det har dock blivit vanligare på senare år att det är unga
själva som startar ungdomsråd eller andra typer av inflytandeforum
för unga, något som också förespråkas av paraplyföreningen Sveriges
Ungdomsråd som verkar för att unga själva ska ta ansvar för organiseringen av ungdomsråden.102
Hur stödjer kommuner och landsting lokala inflytandeforum för
unga?
De flesta kommuner och landsting som har ett ungdomsråd ger rådet
någon form av stöd. Enligt vår enkätsammanställning är det 89 procent av kommunerna och landstingen som stödjer det lokala ungdomsrådet genom att en tjänsteman har i uppdrag att stödja forumet
och 80 procent uppger att det ges tillgång till mötes-lokaler. Mer än
hälften tilldelar forumet ett finansiellt stöd som de inte behöver
ansöka om och 36 procent uppger att de unga har tillgång till kontakt- eller fadderpolitiker. Det är 14 procent som anger att inflytandeforumets deltagare erbjuds mötesersättning.
Syfte och verksamhet
Inflytandeforumens roll och syfte är varierande, vilket också får effekt
för hur forumens verksamhet ser ut. Som framgår av tabellen nedan
är det vanligt att inflytandeforum för unga har mer än ett syfte. Det
vanligaste syftet är att ungdomar ska ges möjlighet att påverka i
ungdomsfrågor. I vår enkät ger vi ett exempel på vad som ofta kan
anses vara en typisk ungdomsfråga, ungdomsgårdens utformning, i
syfte att särskilja frågor som på ett direkt sätt rör unga. Det är uppenbart att unga ges sämre möjligheter att påverka frågor av annan
karaktär eftersom det skiljer tio procentenheter mellan möjligheten
att påverka ungdomsfrågor och möjligheten att påverka övriga
frågor. Det senare syftet är mer i enlighet med det ungdomspolitiska
målet, där det framgår att unga ska ha makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen.
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Källa: Utredningens enkät till kommuner och landsting om ungdomsinflytande 2015.

Flera av respondenterna har angett att syftet med inflytandeforumet
är att både ge unga en möjlighet att påverka i såväl ungdomsfrågor
som i andra politiska frågor. Det är inte särskilt vanligt att kommunerna och landstingen låter ungdomsråden fatta beslut rörande
vissa avgränsade områden, endast elva procent uppgav det som
syfte. Däremot framgår det av enkätsvaren att ungdomsråden i
vissa fall har en funktion som en kommunikationskanal mellan
förtroendevalda och unga. Andra menar att målet med verksamheten
är att öka ungas delaktighet i de demokratiska processerna i kommunen eller landstinget i vidare mening än vad våra svarsalternativ
ger utrymme för. Några hänvisar även till rådets roll som demokratifostrande, dvs. att unga ska lära sig hur kommunen och de
demokratiska processerna fungerar.
Som ett komplement till enkäten har vi genomfört intervjuer
med unga som är aktiva i inflytandeforum samt ungdomslotsar och
ungdomssamordnare, dvs. tjänstemän som arbetar med inflytandeforum för unga. Av de tjänstemän som vi har intervjuat uppger de
flesta att syftet är att ungdomarna ska ges möjligheter att påverka i
kommunen eller landstinget. Två andra vanligt förekommande svar
är att avståndet mellan unga och de lokalt förtroendevalda ska minska
samt att frågor ska behandlas utifrån ett ungdomsperspektiv. Flera
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uppger också att råden ska fungera som informationskanaler mellan
politiker, tjänstemän och unga, att de ska ge de unga kunskaper om
hur den lokala demokratin fungerar samt att de ska stimulera
engagemang hos unga som inte är föreningsaktiva.
De ungas syn på ungdomsråden skiljer sig inte nämnvärt från
tjänstemännens. En majoritet av de unga uppger att syftet är att ge
unga möjligheter att påverka samt att få ett ungdomsperspektiv på
den förda politiken. De betonar också rådens funktion som en
skola i demokrati och som informationskanaler mellan politiker
och unga. Flera unga framförde även att inflytandeforumen kan stimulera engagemang hos unga som inte är föreningsaktiva.
Vem är med?
Tidigare forskning har visat att medlemssammansättningen i ungdomsråden vanligtvis inte är särskilt representativ för unga i sin helhet
i kommunen eller landstinget. Det finns ofta en överrepresentation
av unga med högutbildade föräldrar och en underrepresentation av
personer med utländsk bakgrund och unga från en socioekonomisk
utsatt bakgrund.103 En bristande representation kan leda till att
inflytandeforumet blir en inflytandekanal för individer som redan
är röststarka, vilket kan få negativa effekter för dess demokratiska
legitimitet.

Källa: Utredningens enkät till kommuner och landsting om ungdomsinflytande 2015 .
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Resultaten i vår enkät visar att sammansättningen varierar runt om i
landet. Av tabellen ovan framgår det att det är jämn könsfördelning
i 40 procent av inflytandeforumen. I en fjärdedel av forumen är
flickor i majoritet.
Vad gäller personer med utländsk bakgrund svarar 65 procent av
kommunerna att personer med utländsk bakgrund finns representerade i inflytandeforumen. Det är 37 procent av kommunerna som
uppger att personer med funktionsnedsättning är representerade
medan 32 procent har svarat ”vet ej”. Några kommuner har på senare
år arbetat med att utveckla särskilda inflytandeforum för unga med
intellektuell funktionsnedsättning.104
Hur man blir medlem i ett inflytandeforum för unga har rimligtvis konsekvenser för forumets sammansättning. Vår undersökning
visar att majoriteten av ungdomsråden är öppna för alla som vill vara
med. I 36 procent av kommunerna och landstingen väljs medlemmarna i ungdomsrådet in via val som i regel hålls i skolan och är öppna
för alla. Det kan också vara så att representanterna väljs ut från
fritidsgårdar, elevråd, elevkårer, politiska partier eller från föreningar.
I vissa fall utses medlemmarna av tjänstemän, såsom ungdomssamordnare och fritidsledare. I de forum där medlemmarna väljs in tycks
könsfördelning vara mer jämn och representationen av personer med
utländsk bakgrund något bättre än i de forum där det inte genomförs något val. I intervjustudien uppgav flera av de unga att de gått
med för att en kompis sedan tidigare varit medlem i inflytandeforumet.
Inflytandeforum för unga på landstingsnivå
Hur möjligheterna till inflytande och delaktighet för unga ser ut i
landstingen har inte varit särskilt uppmärksammat i tidigare utredningar, rapporter från myndigheter eller inom forskningen om ungas
inflytande.105 Det är knappt hälften av landstingen som har ett
ungdomsråd. Fyra av landstingen som har besvarat enkäten uppger
även att de har antagit en policy eller motsvarande för området
ungdomspolitik.
104
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Alla åtta landsting som uppgav att de har inflytandeforum för
unga svarade att syftet med dessa var att ge unga en möjlighet att
påverka pågående beslutsprocesser i fullmäktige eller landstingsstyrelsen. De flesta av dem uppgav också att inflytandeforumet
utgörs av en grupp ungdomar som fått en mer eller mindre formaliserad roll i beslutsprocessen. I några av landstingen finns andra
eller kompletterande lösningar för att få in ungas åsikter, såsom
digitala paneler och sms-paneler. Ett landsting har t.ex. gått ut till
skolklasser för att få till en direkt dialog med barn och unga och ett
annat har utvecklat ett mentorskapsprogram mellan ungdomar och
förtroendevalda i landstinget.
14.7.3

Bidrar inflytandeforum till att öka ungas inflytande
och delaktighet?

Det är svårt att mäta de generella effekterna av inflytandeforum för
unga. Forumen är organiserade på olika sätt runt om i landet och har
olika syften. Möjligheterna att påverka beror på vilka möjligheter
som ges till att delta i beslutsprocesser. Enligt enkätsvaren är det
vanligt att fullmäktige eller styrelser för en dialog med unga inför
de beslut som rör unga. Det sker i en stor majoritet av kommunerna
och landstingen. Det är däremot mindre vanligt att en dialog sker
inför beslut som inte specifikt rör ungdomsfrågor. Kontakten mellan
unga och de förtroendevalda ser olika ut i olika kommuner och
landsting. Några har t.ex. regelbundna träffar med politiker, andra
tar emot remisser och får möjlighet att påverka beslutsfattandet på
detta sätt. Enkätsvaren visar att det är vanligare att politiker söker
upp unga än tvärtom.
En förutsättning för att råden ska kunna påverka är att de blir
delaktiga tidigt i processen. Enligt vår enkätstudie är det överlag
mycket vanligare att unga ges möjlighet att påverka tidigt i processen än när beslut redan har fattats, se tabell 14.4 nedan. Bland de
som har angett ”vid annat tillfälle” är det flera som har uppgett att
forumet är i en uppstartsfas samt att det inte finns tydliga rutiner.
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Källa: Utredningens enkät till kommuner och landsting om ungdomsinflytande 2015.

I syfte att undersöka vilket genomslag inflytandeforumen har på den
förda politiken har vi även ställt frågor om något beslut har förändrats mot bakgrund av de synpunkter som inflytandeforumet har
framfört. Som framgår av tabell 14.5 nedan uppgav knappt en femtedel av kommunerna och landstingen att ungas medverkan har lett
till ett ändrat beslut, men det är många av respondenterna som uppgett att de inte vet om forumets synpunkter lett till att beslut har
förändrats. Det vanligaste politikområdet där unga lyckats påverka
beslut är kultur och fritid samt ungdomsaktiviteter. Unga har även
lyckats påverka beslut rörande skolan och kollektivtrafiken. Andra
områden som nämns av respondenterna är trygghet, jobb, miljö och
trafik, samhällsplanering och ungdomsmottagningen.

Källa: Utredningens enkät till kommuner och landsting om ungdomsinflytande 2015.

Att ungas medverkan inte har lett till en förändring av det ursprungliga förslaget behöver inte innebära att unga inte ges möjligheter att
påverka. Det är möjligt att de unga inte motsatt sig förslaget. Det
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kan också vara så att unga ges möjligheter att påverka tidigt i beslutsprocessen och att förslagen därmed inte behöver ändras. I våra
intervjustudier har både tjänstemän i kommuner och landsting som
arbetar med unga samt de unga själva uppgett att unga sällan är kritiska mot framlagda förslag när de har fått vara med och samråda i
ett tidigt skede. Flera av de unga uppgav också att de känner att de
har haft makt att påverka.
Samtidigt framkom det också i intervjuerna att unga ibland
stöter på hinder när de vill påverka politiska beslut, exempelvis i
kontakten med de förtroendevalda. De förtroendevalda upplevs
emellanåt vara ointresserade av att ta hänsyn till ungas åsikter och
idéer. Vidare menar de tjänstemän och unga som vi har intervjuat
att det är en utmaning att hålla engagemangsnivån vid liv över en
längre tid. När engagerade medlemmar eller personal lämnar blir det
svårt att hålla forumet vid liv. Slutligen upplevs de politiska beslutsprocesserna vara svåra och tidskrävande, vilket försvårar ungas
påverkansmöjligheter. Det finns dock flera kommuner och landsting som kontinuerligt arbetar med att ge de lokala inflytandeforumen för unga goda möjligheter till inflytande i den politiska
beslutsprocessen, något som närmare berörs i Erik Anderssons
underlagsrapport till utredningen.106
Inflytandeforumen för unga bidrar till att öka delaktigheten
Vår översyn visar att inflytandeforumen ofta har en vidare roll i den
lokala demokratin än att ge unga ett stärkt inflytande i den
politiska beslutsprocessen. I vår intervjustudie berättade de unga
att deltagande i inflytandeforum resulterar i en ökad tilltro till den
egna förmågan att påverka, ett större intresse för politik samt bättre
kunskap om den demokratiska processen. De unga anser också att
forumen leder till en ökad integration mellan unga från olika kommundelar. Tjänstemännen som vi har intervjuat menade att forumen
har bidragit till att öka kunskapen om de ungas behov i kommunen
respektive landstinget samt att de minskar avståendet mellan de unga
och de förtroendevalda och förändrar synen på unga i kommunen
respektive landstinget.
106

Andersson, 2015.
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Leder inflytandeforumen till partipolitiskt engagemang?
Som nämnts ovan har möjligheten att intressera unga för partipolitik
motiverat uppkomsten av ungdomsråd och det uppges enligt vår
enkät även vara ett syfte med inflytandeforumens verksamhet även i
dag i knappt en tredjedel av kommunerna och landstingen. Det
uppgavs dock sällan som syfte i de intervjuer som vi har genomfört
med tjänstemän och unga aktiva i inflytandeforum runt om i
landet. Enkäten visar att mer än vart tredje forum har kontakt- eller
fadderpolitiker bland de förtroendevalda som de emellanåt samtalar
med genom exempelvis möten och sociala medier. Denna typ av
kontakt nämns även i ett antal av intervjuerna, men flera unga
påpekar att kontakten kan förbättras.
I de samråd vi har haft med företrädare för inflytandeforum och
ungdomsorganisationer har friheten i att kunna engagera sig politiskt
utan att gå via partipolitiken betonats. I samråden märks en åtminstone initial ovilja att berätta om huruvida man är engagerad partipolitiskt samt vilket parti man i så fall tillhör. Samtidigt är det flera av
de aktiva som är engagerade i partier och ungdomsförbund. Deltagarna berättar att det händer att politiska partier besöker eller hör
av sig till forumets medlemmar i syfte att intressera dem för partipolitiken, men att det inte är särskilt vanligt förekommande.

14.8

Överväganden och förslag
om ungas inflytande och delaktighet

Sammanfattande analys: Unga ska, enligt målet för ungdomspolitiken, ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att unga ges de verktyg och
kunskaper som de behöver för att kunna föra fram sina åsikter till
beslutsfattarna. Vi anser att kommuner och landsting bör arbeta
aktivt för att inhämta ungas åsikter inför politiska beslut. I syfte
att säkra den politiska jämlikheten är det viktigt att de forum som
används för att inhämta synpunkter är representativa för gruppen
unga i sin helhet.
De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska
beslutsfattandet. Var fjärde ung uppger att de knappt eller inte alls
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känner sig delaktiga i samhället. En stor andel unga vet inte heller
vart de ska vända sig om de vill påverka något i sin kommun. Unga
är därutöver underrepresenterade i de politiska partierna, i de politiska församlingarna och som medlemmar i föreningslivet. Samtidigt som ungas engagemang i partier och föreningar har minskat
över tid visar undersökningar att en stor andel unga är intresserade
av att påverka den lokala politiken och att de ungas förtroende för
de politiska institutionerna, såsom riksdagen, regeringen, partierna
och de lokala fullmäktigeförsamlingarna, generellt är högt. Unga är
lika intresserade av politik och samhällsfrågor i dag som för ett
decennium sedan.
Det finns skillnader mellan vilka unga som engagerar sig i olika
typer av inflytandekanaler, såsom partier, föreningar, elevråd och
lokala inflytandeforum, och vilka som inte gör det. Socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå, kön, hälsa, funktionsnedsättning och
utländsk bakgrund är några av de faktorer som på olika sätt påverkar
det politiska deltagandet.
Enligt de mål för ungdomspolitiken som riksdagen har fastställt
ska unga bl.a. ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Även om flera kommuner och landsting har etablerat
ungdomsråd och andra inflytandeforum för unga visar vår översyn
att dessa inte alltid resulterar i ett ökat inflytande för unga. Vi anser
därför att kommuner och landsting måste vidta konkreta åtgärder
för att se till att ungas perspektiv kommer till uttryck i det politiska
beslutsfattandet. De politiska institutionerna måste bli bättre på att
fånga upp ungas engagemang utanför de traditionella kanalerna. De
förslag som vi lämnar nedan har till syfte att öka ungas representation och stärka ungas inflytande och deltagande. Förslagen ska
också bidra till att öka kunskapen bland unga om de befintliga
kanalerna för makt och inflytande och stärka deras förmåga att
delta i demokratin.

14.8.1

Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder

Utredningens förslag: En försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år genomförs vid val till kommunfullmäktige 2018
och 2022. Försöksverksamheten ska genomföras i kommuner som

553

Ungas delaktighet och inflytande

SOU 2016:5

efter ansökan till regeringen och beslut i fullmäktige väljer att
ingå i försökverksamheten. Försöksverksamheten ska följas upp
och utvärderas av regeringen efter valet 2022 i särskild ordning.
Försökverksamhetens framgång ska bedömas efter valdeltagandets nivå, dess förmåga att engagera unga till att ta förtroendeuppdrag i kommunen och andra relevanta demokratieffekter.
Åldersgränsen för rösträtt har sänkts gradvis från det att den allmänna rösträtten infördes år 1921. I samband med grundlagsförändringarna år 1974 sänktes rösträttsåldern från 19 till 18 år, baserat
på ett förslag från Grundlagsberedningen (SOU 1972:15). De motiv
som framfördes för sänkningen var främst vikten av att rösträttsåldern kopplades till myndighetsåldern. Utredningen gjorde vidare
bedömningen att samhällsutvecklingen medfört att ungdomar i allmänhet hade större insikter i sociala, politiska och ekonomiska
frågor än tidigare. En sänkning skulle därmed ta vara på ungdomars
engagemang inom den representativa demokratins former på ett
bättre sätt.
En sänkning av rösträtten till 16 år i valen till kommunfullmäktige har diskuterats i flera tidigare utredningar. Den Ungdomspolitiska kommittén föreslog i sitt betänkande Politik för unga
(SOU 1997:71) en sänkning av rösträttsåldern som försöksverksamhet i valen till kommunfullmäktige. Ett år tidigare hade Åldersgränsutredningen i betänkandet Bevakad övergång (SOU 1996:111)
föreslagit 16 år som rösträttsålder för val till kommunfullmäktige
och kommunala folkomröstningar. Frågan om rösträtt för 16-åringar
var även något som Grundlagsutredningen diskuterade i sitt slutbetänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Grundlagsutredningen kom fram till att sambandet mellan rösträttsålder och
myndighetsålder inte bör brytas, varken på nationell eller på kommunal nivå, och föreslog därför ingen sänkning av rösträttsåldern.
Kyrkovalen utgör ett undantag där rösträttsåldern är satt till
16 år. 1999 års kyrkomöte tog beslut om en ny kyrkoordning i
vilken rösträttsåldern till direkta kyrkliga val sänktes till 16 år. De
argument som fördes fram var bland annat att det var angeläget för
kyrkans framtid att ta tillvara ungdomars engagemang genom att de
bereds möjlighet till påverkan genom rösträtt. Dessutom lyftes att
medelåldern i de beslutande organen ofta var hög och att de unga
ofta hade svårt att göra sin röst hörd.
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Undersökningar visar att en stor andel unga är intresserade av
politik och vill vara med och påverka. De underlagsrapporter om
ungas politiska engagemang som vi har tagit del av pekar alla på vikten
av att trösklarna för ungas politiska deltagande sänks. Sänkt rösträttsålder är ett exempel på en sådan sänkning. Vi menar i enlighet
med Åldersgränsutredningen att det är i kommunala val som åldern
bör sänkas. Till skillnad från den tidigare utredningen förordar vi
inte en permanent sänkning av rösträttsåldern, utan en försöksverksamhet i de kommuner som själva vill genomföra en sådan. I syfte
att undersöka om en sänkt rösträttsålder skulle leda till att ungas
inflytande och delaktighet ökar föreslår vi därför att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder genomförs vid val till 2018
och 2022 års kommunfullmäktige och vid eventuella kommunala
folkomröstningar. Frågan om sänkt röstsättsålder har diskuterats i
flera kommuner och vi bedömer att det finns ett tillräckligt stort
antal kommuner som är intresserade av en försöksverksamhet för att
denna ska kunna vara genomförbar.
Argumenten för och emot en sänkt rösträttsålder i kommunalvalen
De huvudsakliga motiven för vårt förslag är att stärka ungas inflytande, bättre ta tillvara på ungas engagemang och intresse för politik
samt att främja ett långsiktigt högt och jämlikt valdeltagande. Vi
anser att unga från 16 års ålder är en grupp i samhället som är kompetent att delta i den lokala demokratin på samma villkor som äldre.
En sänkt rösträttsålder skulle kunna innebära en konkret förstärkning av ungas reella möjligheter till inflytande inom den representativa demokratin. I och med att de allmänna valen äger rum vart fjärde
år i Sverige är den genomsnittliga åldern för förstagångsväljare dessutom inte 18 i dag, utan 20. Med en sänkning av åldersgränsen i
kommunala val blir den genomsnittliga åldern i stället 18 år.
Ytterligare ett argument är att valdeltagandet bland den yngsta
kullen av förstagångsväljare, under 20 år, är högre än genomsnittet
för förstagångsväljarna. Det förklaras vanligtvis med att förstagångsväljare som går på gymnasiet får ta del av information och politiska
diskussioner i skolan samt att de bor hemma. Beslutet att gå och
rösta är till stor del en fråga om pliktkänsla och vana. Genom att
rösträttsåldern infaller då en person fortfarande går i skolan ökar

555

Ungas delaktighet och inflytande

SOU 2016:5

samhällets möjligheter att påverka individens röstningsbeteende på
längre sikt. Forskningen visar också att sammanboende och gifta
röstar i högre utsträckning med anledning av det sociala tryck som
uppstår mellan makar eller motsvarande. Det är något som bör vara
giltigt för unga som ännu inte har flyttat hemifrån.
De argument som framförts av Grundlagsutredningen mot en
sänkning av rösträtten rör främst vikten av att behålla sambandet
mellan myndighetsålder och rösträtt. Vi delar i huvudsak det synsättet. Det är riksdagen som har lagstiftningsmakten och som avgör
frågor som har långsiktiga konsekvenser för riket. Därför bör rösträtten till riksdagen även fortsättningsvis vara knuten till myndighetsåldern. I kommunala val avgörs frågor av stor betydelse för den
enskilde, såsom utformningen av stadsbilden, parker, miljöaspekter,
lokalisering av skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Detta är
frågor som direkt berör ungas vardag. År 2013 beslutade riksdagen
om ett nytt mål för den nationella ungdomspolitiken. Det nya målet
förtydligar att unga ska ha makt att forma sina liv samt inflytande
över samhällsutvecklingen. En försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder är i linje med denna målsättning.
En åldersgräns på 16 år motiveras också av att barn och unga
som fyllt 16 år redan i dag åtnjuter flera rättigheter och skyldigheter. Dels upphör skolplikten under det kalenderår man fyllt 16,
dels ges personer vid 16 års ålder en betydande rättslig handelsförmåga. Som exempel kan nämnas att personer över 16 har rätt att
själv förvalta egna intjänade pengar och att starta eget företag. Redan
vid 15 års ålder blir barn straffmyndiga och har samma plikt som
personer över 18 år att vittna vid rättegång om domstolen önskar
det. Det finns således flera exempel där sambandet mellan myndighetsålder och rättigheter och skyldigheter är brutet.
Unga i åldrarna 18–29 år är den del av befolkningen som är mest
underrepresenterad i fullmäktigeförsamlingarna på lokal nivå. En
sänkning av rösträttsåldern till 16 år skulle kunna innebära ett incitament för unga att intressera sig för den lokala politiken och därmed
kunna motivera fler att vilja ta ett förtroendeuppdrag. Vi anser
emellertid inte att valbarhetsåldern bör sänkas till 16 år eftersom
förtroendeuppdragen i fullmäktige eller nämnder kan innebära ett
beslutsfattande över frågor som har en sådan karaktär att det förutsätter att personen är myndig. Det kan till exempel röra frågor om
utskänkningstillstånd eller finansiella frågor.
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Sänkt rösträttsålder i andra länder
Österrike är det enda EU-land som har sänkt rösträttsåldern till
16 år i nationella val. Möjligheten för 16 åringar att rösta i lokala val
finns dock i flera länder. I Norge föreslogs en sänkning av rösträttsåldern i ett antal försökskommuner 2008 och de första valen i de
utvalda kommunerna genomfördes 2011. Bakgrunden var det sjunkande valdeltagandet. Försöksverksamheten genomfördes även vid
kommunalvalen i september 2015. Erfarenheterna av den sänkta
rösträttsåldern har varit goda i Norge. Valdeltagandet bland 16–
17 åringar i kommunalvalen 2011 var 58 procent, vilket kan jämföras
med 46 procent för förstagångsväljarna i sin helhet. Det framgår av
utvärderingen av den norska försöksverksamheten att benägenheten
att rösta är, som vi tidigare nämnt, större när ungdomarna fortfarande går i skolan. Andelen 16–17 åringar som röstade var högst i de
kommuner som på ett lyckat sätt samarbetade med lokala aktörer,
såsom ungdomsorganisationer och skolor, för att mobilisera unga
väljare. I de kommuner där rösträttsåldern sänktes i de kommunala
valen blev dessutom en högre andel yngre politiker valda. Andelen
unga politiker som kom in i fullmäktige med hjälp av personröster
var också högre. Det fanns vidare inga större skillnader i hur 16–
17 åringarna röstade i Norge jämfört med de äldre väljarna.107
Ytterligare ett land där rösträtten utsträckts till 16 åringar är
Tyskland där sex delstater har sänkt rösträttsåldern till 16 år vid
kommunala val. Ingen av delstaterna har sänkt valbarhetsåldern.
Erfarenheterna från de tyska valen i två delstater är att valdeltagandet bland ungdomarna i åldern 16–18 år visserligen är lägre än genomsnittet för hela väljarkåren, men högre än genomsnittet bland
förstagångsväljare och ofta även högre än bland andra väljare upp till
45 års ålder. Den information som 16–18 åringarna får genom
skolan tycks vara en viktig förklaring till det högre valdeltagandet.108 Även i USA har vissa städer provat på att sänka rösträttsåldern i borgmästarval till 16 år i syfte att främja ett högre valdeltagande på lång sikt.109 Europaparlamentet har också i en reso-
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lution gjort en rekommendation om att harmonisera lägsta rösträttsåldern i parlamentsvalet till 16 år.110
Sänkt rösträttsålder bör införas som försöksverksamhet
Vårt förslag innebär att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder kan genomföras i kommuner som efter tillstånd från regeringen och beslut i fullmäktige väljer att ingå i försökverksamheten.
Försöksverksamheten genomförs vid 2018 och 2022 års val till
kommunfullmäktige och ska gälla alla folkbokförda över 16 år som
har rösträtt, dvs. även utländska medborgare som uppfyller rösträttskriterierna. En lag behöver därför vara utformad så att det i
praktiken ska vara möjligt att tillämpa sänkt rösträttsålder redan
vid valet 2018. Vårt förslag innebär att kommunen kan ta beslut om
sänkt rösträttsålder så snart kommunen ansökt hos regeringen. För
att tillämpa sänkt rösträttsålder vid val eller folkomröstning krävs
dock att regeringen har beviljat ansökan. Regeringen kan alltså ta
ställning till en ansökan senare än den 31 december. Det blir då
möjligt att tillämpa sänkt rösträttsålder redan vid valet 2018. Lagen
ska gälla till och med den 31 december 2022. Försöksverksamheten
bör omfatta alla kommunala val, dvs. både val till kommunfullmäktige och kommunala folkomröstningar. Regeringen ska utifrån
ansökningarna välja ut kommuner utifrån aspekter som är relevanta
i en uppföljning. Försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas av regeringen efter 2022 i särskild ordning. Försöksverksamhetens framgång ska bedömas efter valdeltagandets nivå, dess förmåga att engagera unga till att ta förtroendeuppdrag i kommunen
och andra relevanta demokratieffekter. Ett arbete med att utvärdera
effekterna bör lämpligen påbörjas under tiden då försöksverksamheten pågår.
Förslaget innebär att en tidsbegränsad lag ska börja gälla från den
1 juli 2017 och upphöra den 31 december 2022. Regeringskansliet
ska ta fram en förordning, i vilken kriterierna som ska gälla för
regeringens hantering av ansökningar närmare ska beskrivas.

110
European Parliament resolution of 11 November 2015 on the reform of the electoral law
of the European Union (2015/2035(INL)).

558

SOU 2016:5

14.8.2

Ungas delaktighet och inflytande

Unga ska ges reella möjligheter till inflytande
i kommuner och landsting

Utredningens förslag: Förslaget om att fullmäktige ska verka
för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra
sina synpunkter inför beslut innebär att kommunerna och
landstingen också bör tillförsäkra sig om att ungas perspektiv
kommer till uttryck i beslutsprocesser.
Vi föreslår i kapitel 11 att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför
beslut. Förslaget omfattar alla kommunmedlemmar och därmed
även personer under 18 år. Konkret betyder det att fullmäktige ska
verka för att ungas perspektiv tillgodoses i beslutsprocesserna.
Vi anser att det är viktigt att möjligheterna till inflytande är reella
för unga i kommunerna och landstingen och att ungas roll i den
lokala beslutsprocessen är tydlig. En majoritet av kommunerna och
landstingen har inrättat ungdomsråd eller motsvarande inflytandeforum där unga i kommunen eller landstinget inbjuds att medverka
i politiska beslutsprocesser. Vår översyn av dessa forum visar att de
inte alltid har fungerat ändamålsenligt. Motiven och syftena varierar
och är i många fall otydliga, liksom de ungas möjligheter att påverka
den lokala politiken.
Det finns även föreningar och organisationer för och av unga i
alla Sveriges kommuner och landsting. I en rapport från LSU framgår det dock att ungdomsorganisationer inte är delaktiga i beslutsprocesser inför beslut som rör unga i en majoritet av landets kommuner och att flertalet kommuner saknar kunskap om ungas organisering på lokal nivå.111
Formerna för hur ungas perspektiv tillgodoses vid beredningen
av viktiga ärenden är enligt vår mening en fråga som kommuner och
landsting själva måste avgöra. Vilket arbetssätt som bäst främjar
ungas inflytande och delaktighet i den lokala demokratin är en
fråga om de lokala omständigheterna och de ungas behov och intressen. Vi anser dock att det finns ett värde i att kommuner och
landsting etablerar konkreta forum för ungas inflytande, såsom
111
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559

Ungas delaktighet och inflytande

SOU 2016:5

ungdomsråd, ungdomsfullmäktige eller motsvarande. Vi har i vår
översyn av ungdomsråden noterat att det finns en betydande variation i hur dessa är organiserade. Vi menar dock att det är centralt
att det finns ett formellt regelverk för hur ungas inflytande ska tillgodoses i den politiska beslutsprocessen samt att unga ges möjlighet att påverka i ett tidigt skede. Det är också viktigt att återkoppling sker till de som har deltagit och att det finns sätt att följa upp i
vilken utsträckning som hänsyn har tagits till ungas perspektiv.
I vår översyn av funktionshindersråden i kapitel 15 har vi noterat
att dessa ofta har en mer formaliserad roll i den politiska organisationen än vad ungdomsråden har. I de flesta kommuner och
landsting finns det regelverk för hur funktionshindersrådens
deltagande ska ta sig uttryck. Förekomsten av tydliga regler för när
och hur särskilda medborgargrupper ska delta i beslutsprocesser
gör att möjligheterna till inflytande blir tydliga och konkreta. Vi
anser mot denna bakgrund att fullmäktige bör anta regelverk för
hur ungas perspektiv ska beaktas i den politiska beslutsprocessen.
Utöver att inflytandet blir mer formaliserat kan det också bidra till
att förtydliga att de unga ska bjudas in att påverka fler områden än
de som traditionellt uppfattas som ungdomsfrågor.
Ge forumen för ungas inflytande goda förutsättningar att fungera
Unga har överlag svagare resurser och politiska kunskaper än vuxna
och har därför svårare att göra sin röst hörd. Vidare har de unga
som vi har intervjuat uppgett att beslutsprocesserna ofta är svåra
och tidskrävande, vilket försvårar ungas påverkansmöjligheter. Det
är därmed viktigt att anpassa möjligheterna till inflytande och delaktighet till de ungas förutsättningar. I de samråd som utredningen
har haft med företrädare för ungas organisationer samt unga som är
aktiva i ungdomsråd har flera lyft att de förtroendevalda ibland upplevs vara ointresserade av att ta hänsyn till ungas åsikter och idéer.
För att säkerställa att ungas perspektiv tas tillvara i de politiska
beslutsprocesserna vill vi framhålla vikten av att de förtroendevalda
deltar i de möten och samråd som hålls med unga samt att unga ges
möjligheter att påverka den politiska beslutsprocessen i ett tidigt
skede.
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Ytterligare en viktig aspekt är att de forum för ungas inflytande
som finns i kommuner och landsting utgör en formell del av beslutsprocessen och att dessa forum får ett konkret stöd från kommunen
eller landstinget. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete
med att inkludera ungas perspektiv i beslutsfattandet.
Den politiska jämlikheten ska beaktas när unga ges möjlighet att
påverka politiska beslut
En central utmaning för de befintliga forumen för ungas inflytande
gäller den politiska jämlikheten. De unga som ges möjlighet att påverka den politiska beslutsprocessen är inte alltid representativa för
gruppen unga i sin helhet. Resursstarka unga, som i övrigt är mer
delaktiga i samhället, är ofta överrepresenterade i forumen. Kommunerna och landstingen bör därför verka för att tillgodose att alla
unga ges möjligheter att göra sin röst hörd. För att få en samlad bild
av ungas åsikter bör kommunen eller landstinget verka för att de
unga som deltar i samråden i största möjliga utsträckning avspeglar
sammansättningen av de unga i kommunen eller landstinget när det
kommer till t.ex. kön, bakgrund, funktionsförmåga och socioekonomisk ställning.
Unga i ungdomsråd och motsvarande företräder sällan organisationer, till skillnad från medlemmarna i funktionshindersråd och
pensionärsråd, utan består vanligen av enskilda engagerade unga. I
vissa kommuner väljs representanterna genom val i skolan, men ofta
har representanterna tillfrågats att medverka av en kompis eller
någon vuxen i skolan eller fritidsverksamheten. Om de existerande
inflytandeforumen inte lockar ungdomar som är representativa för
gruppen unga i sin helhet bör kompletterande metoder för inhämtning av åsikter utvecklas.
Ett annat tillvägagångssätt för att fånga in ungas perspektiv är att
välja in representanter från föreningar och olika sammanslutningar
för unga, exempelvis fritidsgårdar, elevråd, elevkårer, nätverk och
sociala rörelser, idrotts- och kulturföreningar och övrigt föreningsliv i ungdomsråden, alternativt att kommunerna samråder direkt med
dessa. Utredningens översyn har visat att kommunerna ofta saknar
kunskap om de befintliga ungdomsorganisationerna i kommunen
samt metoder för att samråda med dem i beslutsprocesser. En stor
andel av kommunerna, 40 procent, uppger att de främst samråder
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med de unga genom ungdomsråd och motsvarande. Eftersom det
unga föreningslivet ofta företräder flera olika ungdomsperspektiv
menar vi att det är viktigt att kommunerna också hittar sätt att samråda med dem.
Använd nya och innovativa metoder för att samråda med unga
För att inkludera unga i det politiska beslutsfattandet är det viktigt
med ett öppet förhållningssätt till olika inflytandekanaler och en
villighet att prova nya och innovativa metoder. Vi har under utredningsarbetet kommit i kontakt med kommuner som har arbetat med
s.k. unga kommunutvecklare. De unga anställs på projektbasis eller
som sommarjobbare med syftet att utveckla kommunens eller landstingets verksamheter utifrån ungas perspektiv. Det kan handla om
att involvera unga i utvecklingen av en ny stadsdel, såsom i Göteborgs
stad, eller att ge unga i uppdrag att granska eller utvärdera en del av
den kommunala verksamheten. I Sandvikens kommun fick t.ex. fem
unga i uppdrag att, utifrån resultatet i de enkätundersökningar som
har sammanställts om ungas situation i kommunen, ge förslag på
förbättringsåtgärder. Genom arbetet har de unga fått ökad kunskap
om hur kommunerna fungerar medan kommunen har fått värdefulla synpunkter från en grupp i samhället som deltar i lägre
utsträckning än andra. Att de unga får ersättning för sitt arbete
möjliggör att unga med olika förutsättningar kan delta. Sker arbetet
ideellt finns det en risk att endast resursstarka ungdomar deltar.
Ett annat sätt att skapa kontaktytor mellan unga och förtroendevalda är att de förtroendevalda lämnar kommunhuset för att möta
unga på olika platser i kommunen eller landstinget. Det finns kommuner som har politikerluncher där politiker besöker skolor under
lunchen och samtalar med de unga under måltiden. Andra har medborgarmöten där de förtroendevalda möter de unga på olika arenor
där de unga känner sig bekväma, såsom fritidsgårdar och ungdomens
hus.
Flera kommuner och landsting har dessutom utvecklat digitala
påverkanskanaler, exempelvis specialanpassade appar, sms-paneler och
särskilda hemsidor, där unga kan lämna förslag på hur kommunens
verksamheter kan utvecklas. Digitala lösningar för att öka ungas in-
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flytande och delaktighet kan komplettera, men inte ersätta, fysiska
möten och personlig kontakt.
Inflytandeforum för unga som kanaler för partipolitiskt engagemang
Inflytandeforumens potential att utgöra kanaler för partipolitiskt
engagemang är en fråga som har aktualiserats i de samråd och intervjuer vi har genomfört med ungdomsråd och motsvarande runt om
i landet. Samtidigt som deras profilering som partipolitiskt neutrala
forum är viktig, kan de också utgöra en möjlig väg in till partipolitiskt
engagemang för de unga som är aktiva i de olika inflytandeforumen.
Det finns enligt vår mening utrymme för att utveckla och bredda
kontaktytan mellan de politiska partierna och de ungas inflytandeforum. Vi anser därför att de politiska partierna, och i synnerhet
ungdomsförbunden, i större utsträckning bör hitta former för samverkan med inflytandeforumen i syfte att väcka ett intresse för partipolitiskt engagemang bland de unga.
14.8.3

En genomtänkt och sammanhållen ungdomspolicy

Utredningens bedömning: För att ungas perspektiv ska få ett
konkret genomslag i det politiska beslutsfattandet bör kommuner
och landsting anta en policy eller en handlingsplan för den lokala
ungdomspolitiken.
I och med den ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga
– en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop.
2013/14:191) fastslog regeringen att den nationella ungdomspolitiken
ska vara sektorsövergripande och att ungdomspolitiken ska beaktas
i all offentlig verksamhet på alla nivåer i samhället. Regeringen konstaterade även att den nationella ungdomspolitiken måste ses som
relevant av, och kunna anpassas till, den lokala nivån för att den
nationella politiken ska kunna vara vägledande i kommunernas och
landstingens arbete med ungdomspolitika frågor.
I kapitel 11 föreslår vi att en bestämmelse införs i kommunallagen om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Vårt
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förslag i kapitel 13 om folkmotion innebär att en procent av de
folkbokförda, oavsett ålder, ges möjlighet att väcka ett ärende i
fullmäktige. Dessa förslag är förenliga med målen för den nationella ungdomspolitiken. Mot bakgrund av våra förslag och formuleringarna i den nationella ungdomspolitiken anser vi att det kan vara
värdefullt för kommunerna och landstingen att anta en policy eller
handlingsplan som beskriver inriktningen för det demokratifrämjande arbetet för unga på lokal nivå.
Ungefär hälften av kommunerna och landstingen har antagit
ungdomspolitiska policyer, handlingsplaner eller motsvarande. Vi
anser att de kan finnas ett värde i att alla kommuner och landsting
tar fram en lokal ungdomspolicy eller handlingsplan. Genom att ett
styrdokument tas fram för ungas inflytande ökar möjligheterna att
ungas perspektiv får genomslag i den förda politiken i kommuner
och landsting. Därtill ökar möjligheten för unga i kommunen eller
landstinget att få kännedom om målen för ungdomspolitiken, något
som kan främja ett ökat engagemang bland de unga. Målen och
riktlinjerna för hur kommunerna eller landstingen ska arbeta för att
främja ungas delaktighet och inflytande kan vara en del av den policy
eller handlingsplan som gäller det övergripande demokratiarbetet i
kommunen eller landstinget. Vi beskriver vikten av en genomtänkt
och sammanhållen demokratipolicy på lokal nivå närmare i kapitel 11.
Styrdokumenten bör utformas som sektorsövergripande dokument
och bör tas fram i samråd med de unga i kommunen eller landstinget samt följas upp med jämna mellanrum.
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Öka skolelevers kunskaper om formerna
för medborgerligt inflytande

Utredningens förslag: För att öka kunskapen om hur kommuner
och landsting fungerar och om formerna för medborgerligt inflytande ska kunskap om den lokala demokratins funktionssätt
ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet.
Flera aktörer som är verksamma i skolan har framfört att eleverna
har bristande kunskaper om lokal demokrati och de möjligheter
som finns att påverka politiska beslut i den egna kommunen och
landstinget. Den lokala demokratins funktionssätt är ett perspektiv
som ofta hamnar i skymundan för den nationella nivån. Enligt
MUCF:s nationella ungdomsenkät från 2015 är det 38 procent av
de unga i åldrarna 16–25 som inte vet till vem eller var de skulle
vända sig om de vill vara med och påverka något i kommunen eller
landstinget. Ungas politiska engagemang skulle enligt vår bedömning öka om fler fick kunskap om hur de ska gå till väga för att
påverka det politiska beslutsfattandet.112 MUCF har i en rapport
föreslagit att lärare och skolledare bör utbildas i demokratifrågor
för att bl.a. kunna orientera elever om den lokala demokratin och
dess påverkansvägar.113 Behovet av ökade insatser på detta område
har även påtalats av i en rapport från Skolverket där det konstateras
att samhällskunskapsundervisningen, genom att exempelvis belysa
vilka möjligheter medborgare har att påverka, överlag problematiserar
demokratifrågor i väldigt liten utsträckning.114
Mot bakgrund av ungas bristande kännedom om hur de kan påverka frågor på lokal nivå anser vi att det finns skäl att ytterligare
stärka undervisningen i detta avseende. Det kan bl.a. gälla hur
kommuner och landsting fungerar, hur de styrs och de möjligheter
som finns för medborgare att påverka politiska beslut på lokal nivå.
Vi föreslår därför att undervisningen om den lokala demokratins
funktionssätt bör ingå i insatsen Arbetsformer och arbetssätt för att
utveckla skolans värdegrund i det nationella skolutvecklingsprogram112
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Ungdomsstyrelsen, 2010.
114
Skolverket, 2013a.
113

565

Ungas delaktighet och inflytande

SOU 2016:5

met, som är ett regeringsuppdrag till Skolverket. Vårt förslag kan
fångas upp inom ramen för det bredare utvecklingsförslag som
redan ingår i programmet.
14.8.5

Samverkan mellan skolor och den lokala politiska
förvaltningen

Utredningens bedömning: För att eleverna ska få en konkret
förståelse för den lokala demokratins funktionssätt bör skolor i
större utsträckning än i dag samverka med den politiska förvaltningen i kommuner och landsting och träffa företrädare för de
politiska partierna på lokal nivå.
För att ge eleverna en konkret förståelse för den lokala demokratins
funktionssätt anser vi att skolor i ökad utsträckning bör samverka
med den politiska förvaltningen i kommuner och landsting. Det kan
ske genom att besöka fullmäktige och lyssna på fullmäktigesammanträden. Ytterligare ett sätt att öka kunskapen bland eleverna
om lokalpolitiska frågor är att bjuda in förtroendevalda till skolan.
Genom att lokala beslutsfattare bjuds in till skolan eller att elever
bjuds in till kommunhuset kan en konstruktiv dialog främjas mellan
lokala beslutsfattare och barn och unga i skolan. Barnombudsmannen föreslog i sitt remissyttrande till Kommundemokratikommitténs slutbetänkande Att vara med på riktigt (SOU 2001:48) att
beslutsunderlagen till de kommunala frågorna skulle kunna utgöra
underlag till de olika ämnena i skolundervisningen. Vi anser att sådana inslag i undervisningen skulle kunna bidra till att dels knyta
aktuella samhällsfrågor till undervisningen på barnens och ungdomarnas villkor, dels öka deras kunskap om hur de kan påverka kommunala beslut. Möjligheterna för de unga att engagera sig och utöva
inflytande i lokala frågor skulle därmed öka.
Även verksamheter utanför själva skolan kan spela en viktig roll
i att stärka undervisningen om demokrati. De program och aktiviteter som sändes och bedrevs under 2014 av Utbildningsradion,
Valår i skolan, är exempel på sådana verksamheter. Ett annat positivt
exempel är Sveriges riksdags besöksverksamhet och, den till högstadieelever inriktade, ”Demokrativerkstaden”. Det är angeläget med
både information och aktiviteter som rör den lokala politiken och
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de lokala valen. Det nya Demokrati- och migrationsmuseet i Malmö
är ett exempel på ett initiativ som ger skolor möjlighet till lokal
fördjupning på området.
Enligt MUCF:s utvärdering av skolvalen var det många skolor
som valde att inte bjuda in politiska partier eftersom de upplevde
deras närvaro på skolan som känslig.115 Denna problematik utreds
för tillfället av Utredningen om politisk information i skolan (U
2014:13). Vi anser att det också finns skäl för att en satsning görs på
att förmedla information till skolor och de lokala politiska församlingarna om hur kontakten mellan skolor och förtroendevalda kan
se ut mellan valen. MUCF tog inför skolvalen 2014 på regeringens
uppdrag fram stödmaterialet Prata politik! – ett metodmaterial för
demokratiska samtal i skolan. MUCF bör därför tillsammans med
Skolverket få i uppdrag att ta fram information och handledning
för skolor, kommuner och landsting med exempel på samarbetsmetoder för undervisning om den lokala demokratin.
14.8.6

Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik
ska öka

Utredningens förslag: För att kunskapen om kritisk granskning
och källkritik ska öka bland skolelever ska kritisk granskning och
källkritik ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet.
Som vi har visat tidigare i kapitlet (14.5) finns det brister i undervisningen om skolelevers färdigheter gällande kritiskt tänkande och
granskande samt källkritik. Enligt Skolverket uppger exempelvis en
tredjedel av unga i årskurs 7–9 att de inte får någon undervisning i
källkritik alls. Statens medieråd konstaterar också att kompetensen
om frågor som rör MIK, medie- och informationskunnighet, varierar
bland lärarna samt att frågan bör prioriteras högre. Därutöver har
också Skolinspektionen gjort bedömningen att unga behöver lära sig
mer abstrakt och kritiskt tänkande. I takt med att antalet medborgare som undviker traditionella nyhetsmedier växer aktualiseras behovet av kompetens på området för källkritik och kritiskt granskande.
115
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Regeringen gav 2015 Skolverket i uppdrag att föreslå nya nationella it-strategier för skolväsendet.116 Strategierna ska bl.a. omfatta
förslag som syftar till en kritisk, säker och ansvarsfull it-användning
hos eleverna. Uppdraget ska redovisas i mars 2016. Även i det
nationella skolutvecklingsprogrammet finns det, utöver insatsen som
rör arbetsformer och arbetssätt för att utveckla skolans värdegrund,
en insats som handlar om att ta fram förslag till kompentensutvecklingsinsatser på it-området. Ett arbete för att främja elevernas
kunskaper i källkritik och kritiskt granskning anknyter till båda
insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet. I och med
digitaliseringen har antalet informationskällor vuxit, liksom behovet
av att snabbt kunna avgöra vad som är exempelvis konspirationsteorier och vad som kan anses vara en godtagbar källa. Att kunna
granska och källkritiskt bedöma information är nödvändigt för att
på ett säkert sätt kunna använda internet som informationskälla. Mot
bakgrund av detta föreslår vi att undervisning om kritisk granskning och källkritik ska ingå som en prioriterad del i det nationella
skolutvecklingsprogrammet.
14.8.7

Stärk ungas egen organisering, föreningskunskap
och främja föreningsengagemanget i skolan

Utredningens bedömning: Ungas rätt att liksom andra medborgare gå samman för att ägna sig åt gemensamma intressen eller
för att driva opinionsbildning och politik, såväl i skolan som på
fritiden, bör uppmuntras, respekteras och stödjas.
Föreningsengagemang och andra typer av organisering bidrar till
att ge den enskilde färdigheter och kunskaper som är viktiga i ett
demokratiskt samhälle. Genom olika former av organisering kan den
enskilde också bli en del av ett socialt nätverk och få erfarenheter
som kan vara betydelsefulla vid etableringen i arbetslivet. Vår översyn visar att ideellt arbete ofta är knutet till socioekonomiska faktorer. Personer vars föräldrar har arbetat ideellt gör också oftare
det själva, liksom personer med hög utbildning. Skolan har som en
del i sitt uppdrag med att förmedla kunskap om de mänskliga
116
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rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna en
viktig uppgift i att förmedla kunskap om organisering. Ökad kunskap om organisering kan bidra till ett intresse för att bli medlem i
och bilda en förening eller att skapa ett nätverk. Genom utbildningsinsatser för att öka elevers kunskaper om organisering kan skolan
därmed främja den politiska jämlikheten i det civila samhället.
Föreningskunskap är något som finns på schemat i vissa grundoch gymnasieskolor. De skolor som har infört ämnet har, att bedöma av det underlag som utredningen tagit del av, gjort det för att
säkerställa att eleverna har kunskaper och färdigheter som möjliggör ett föreningsengagemang. Det är dock inte alla skolor som på
detta sätt värnar elevernas föreningsengagemang. Företrädare för
olika ungdomsföreningar har i våra samråd uppgett att de stöter på
utmaningar i sina försök att få tillgång till skolans lokaler. Det har
hänt att personal på skolan gör en åtskillnad mellan vilka föreningar
som får disponera lokaler i skolan. Vidare har exempelvis rektorer
uppmanat elever att inte delta i aktiviteter som en viss förening anordnar. Det är svårt att bedöma omfattningen av dessa begränsningar, men det är allvarligt om sådana förekommer.
Möjlighet till inflytande och delaktighet genom formella samverkansorgan, till exempel klassråd, elevråd och elevkårer, finns på
de flesta skolorna. Det senaste årtiondets skoldebatt med den
starka betoningen på skolans kunskapsuppdrag och lärares och rektorers roll har dock resulterat i en nedvärdering av elevinflytandet
och gjort att demokratiuppdraget hamnat något i skymundan. Det
är angeläget att elevernas expertis tas till vara och att elevernas synpunkter respekteras i beslutsprocesser på den enskilda skolan. Skillnaderna mellan skolor gällande i vilken utsträckning elever upplever
att de ges något reellt inflytande är enligt Skolverket stora. Sammantaget gör Skolverket bedömningen att elevinflytandet behöver utvecklas i mer än hälften av de inspekterade skolorna.117
Vi anser att skolor bör se värdet i ungas egen organisering och
föreningsengagemang. De bör främja ungas möjligheter till organisering i och utanför skolan. Det är också viktigt att ideella föreningar
och nätverk ges tillträde till skolorna och att kontaktytorna mellan
elever och företrädare för det civila samhället främjas. MUCF har
tidigare föreslagit att metodmaterial bör tas fram som ett hjälpmedel
117
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för skolors arbete med att öka ungas kunskap om det civila samhället generellt och för att ge ingångar till det lokala föreningslivet.118 I syfte att stärka skolans undervisning om organisering bör
MUCF tillsammans med Skolverket därför ges i uppdrag att ta
fram metoder för hur skolorna ska kunna undervisa eleverna om
organisering och föreningskunskap. Ett särskilt stöd skulle också
kunna fördelas till aktörer inom det civila samhället för att ta fram
sådana metoder.
14.8.8

De politiska studentförbunden bör ha förutsättningar
att verka på högskolorna

Utredningens bedömning: De politiska studentförbunden,
politiska partier och andra föreningar bör ges förutsättningar att
informera om sin verksamhet och föra en politisk debatt på högskolorna. Högskolorna bör i sin verksamhet främja respekten
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Universiteten och högskolorna har en central plats i demokratin.
Det är ofta under den högre utbildningen som unga formar sin förståelse för samhället, som ett samhällsintresse väcks och som många
personer väljer att organisera sig politiskt. Universitet och högskolor
har också en unik möjlighet att vara en arena för demokratisk debatt
genom att det är en mötesplats för forskning, utbildning och engagemang. Det är därför viktigt att olika organiserade intressen, såsom
de politiska studentförbunden, de politiska partierna i övrigt och
andra föreningar, har förutsättningar att vara verksamma vid högskolorna.
Det har kommit till utredningens kännedom att föreningar och
organisationer som vill låna lokaler, arrangera evenemang på högskolorna och närvara på lärosätenas aktiviteter som t.ex. välkomstmässor, har förhindrats från detta. Vi har även tagit del av ett antal
anmälningar från olika studentförbund till Högskoleverket.119 En
118

MUCF, 2014.
Högskoleverkets beslut dnr Mahr 14-07/483. Högskoleverket lades ner vid årsskiftet
2012/2013 och verksamheten delades upp och flyttades över till Universitetskanslerämbetet
och Universitets- och högskolerådet.
119
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av dessa anmälningar kommer från det Socialdemokratiska studentförbundet som har anmält Malmö högskola för att de nekats möjligheten att använda högskolans lokaler. Av skrivelsen framgår det att
andra organisationer, t.ex. de lärarfackliga organisationerna, har fått
använda den lokal som det socialdemokratiska förbundet har nekats.
Motivet som högskolan anförde för sitt beslut var att det socialdemokratiska förbundet var en politisk förening och därför inte
omfattades av bestämmelsen i högskoleförordningens 1 kap. 13 §
som säger att en högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina
medlemmar. Högskoleverket menade i sitt beslut att högskolan inte
är en allmän plats och att högskolans ledning därför kan neka utomstående tillträde till lärosätets lokaler. Studentförbundet var dessutom inte att betrakta som en förening för högskolans studenter
och omfattades därmed, enligt Högskoleverket, inte av bestämmelsen i högskoleförordningen.
De fackliga organisationerna för högskolestuderande har även
de upplevt att de begränsats i sina möjligheter att informera och ha
sammankomster på lärosätena. Akademikerförbundet SSR riktade i
februari 2011 kritik mot en sådan utveckling i en skrivelse till regeringen. Förbundet framhöll i sin skrivelse att det i första hand är till
de allmänna utrymmena, såsom foajéer och korridorer, organisationerna nekats tillträde. Högskoleverket, som i egenskap av tillsynsmyndighet fick, i uppdrag av regeringen att besvara skrivelsen, menade
att de föreningar som förbundet avsåg i sin skrivelse inte omfattades av bestämmelsen i högskoleförordningen. Dessutom menade
Högskoleverket att förbundet efterlyste en möjlighet att få använda
de allmänna utrymmena, något som inte heller det omfattas av
bestämmelserna i högskolelagen.120
Det finns inget som tyder på att högskolorna i de ovan nämnda
fallen har brutit mot högskoleförordningen. Enligt 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) är högskolorna skyldiga att låta en
demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen
anordnar för sina medlemmar om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande
120

Högskoleverket Reg. nr 31-2471-11.
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av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att
medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna. Högskolorna medges enligt förordningen rätten att neka
en förening tillträde om det kan antas att det vid sammankomsten
kommer att uppstå någon allvarlig ordningsstörning eller inträffa
någonting som strider mot lag eller om föreningens användning av
lokalerna är oförenlig med högskoleverksamhetens behöriga gång
eller med högskolans förpliktelser mot tredje man.
Högskolorna ska vara öppna för politisk debatt
Samtidigt som utredningen anser att det är viktigt att värna högskolornas autonomi och rätten att själva utforma sin verksamhet
menar vi att det är viktigt att högskolorna är öppna för att politisk
debatt och diskussion sker vid lärosätena och att de politiska studentförbunden, politiska partier och andra föreningar har förutsättningar
att informera om sin verksamhet. De exempel vi angett ovan visar
dock att det kan finnas utmaningar mot bakgrund av hur de politiska studentförbunden är organiserade. Dessa är inte alltid knutna
till specifika lärosäten, vilket gör att de inte är att betrakta som
föreningar för studenter vid den aktuella högskolan. Därtill gäller
bestämmelsen endast undervisningslokalerna, något som försvårar
deras möjligheter att använda sig av de allmänna utrymmena för att
sprida information. Värt att notera är dock att flera högskolor
väljer att ge de politiska partierna tillträde till sina lokaler. Sveriges
Radios kanal P3 gjorde i april 2014 en undersökning av de politiska
partiernas tillträde till högskolor. Av de sammanlagt femton högskolor som tillfrågades uppgav tio att de gav de politiska partierna
möjlighet att informera om sin verksamhet på högskolan. Bland de
högskolor som hade en mer restriktiv hållning var det flera som
uppgav att de politiska partierna kunde bli inbjudna av en studentförening och på så sätt informera om sin verksamhet. Enligt undersökningen valde flera av högskolorna att endast bjuda in partierna
som är representerade i Sveriges riksdag.
Mot bakgrund av vår översyn anser vi att regeringen bör kartlägga förutsättningarna att föra en politisk debatt och diskussion
vid högskolorna.
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Högskolorna bör i sin verksamhet främja demokratins centrala
principer
Högskolor och universitet ska vara autonoma och oberoende i sin
forskning och utbildning och regeringen har därmed inte samma
möjligheter att styra verksamheten som i andra statliga myndigheter. I 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1 434) står det att högskolor i sin verksamhet ska främja vissa områden såsom en hållbar
utveckling, jämställdhet, förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Frågan om målformuleringar har varit uppe
i flera tidigare utredningar. I högskoleutredningens betänkande
Frihet, ansvar, kompetensgrundutbildningens villkor i högskolan (SOU
1992:1) föreslogs att målformuleringar som rör värderingar och
förhållningssätt skulle komplettera de mer instrumentella målen
såsom vikten av att högskolorna bidrar till att utveckla studenternas
kunskaper och färdigheter. De värderingar och förhållningssätt
som utredningen förde fram rörde bland annat vikten av demokrati, jämlikhet och respekt för allas lika värde. Även förståelsen
för andra länders kulturer och förhållanden samt utvecklandet av
ett engagemang för att delta i debatten om livsåskådnings- och
samhällsfrågor lyftes av utredningen. I propositionen Om universitet och högskolor – frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1) diskuterades
om vissa allmänna mål såsom jämställdhet, ett internationellt perspektiv, demokrati, etisk medvetenhet och en god miljö skulle gälla
för utbildningen och skrivas in i högskolelagen. Regeringen ansåg
dock att flera av dessa värden, däribland demokrati, inte var specifika för universitet och högskolor och att de inte skulle få ytterligare
tyngd genom att skrivas in i högskolelagen. Därför föreslogs endast
att målen om jämställdhet och internationalisering skulle ingå i
målsättningarna. År 2006 infördes därutöver att högskolorna i sin
verksamhet skulle främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.121
Vi anser att det är viktigt att högskolorna kan utgöra en arena
för det demokratiska samtalet. Högskolorna bör därför, inom ramen
för bestämmelserna i högskoleförordningen, verka för att olika föreningar har goda förutsättningarna att verka, föra debatt och engagera
121

Prop. 2005/2006:1.
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andra politiskt. I den mån studieförbunden och andra föreningar
fortsatt upplever begränsningar i sina möjligheter att använda
lokalerna på högskolor och universitet kan det finnas anledning för
regeringen att se över högskoleförordningen i detta avseende. Mot
bakgrund av den viktiga funktion högskolorna och universiteten har
i demokratin kan det också finnas skäl att bredda målformuleringen
i högskolelagen. Vi anser därför att regeringen bör överväga att det
i högskolelagen ska framgå att högskolorna också ska verka för att
främja demokratins centrala principer och respekten för allas lika
värde.
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Delaktighet och inflytande
för personer med
funktionsnedsättning

15.1

Vårt uppdrag

Utredningen har i uppdrag att analysera behovet av och utarbeta
förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter
till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan de allmänna valen. Det råder skillnader mellan personer med
funktionsnedsättning och övriga befolkningen när det gäller förutsättningarna att delta och utöva inflytande, men även vad gäller det
faktiska deltagandet. Skillnader finns även vad gäller representationen i de folkvalda församlingarna utifrån funktionsförmåga. Vi
har därför valt att göra en bred analys av politiskt engagemang,
delaktighet och representativitet bland personer med funktionsnedsättning. Vi har vidare i uppdrag att föreslå åtgärder för hur
skillnaderna i delaktighet och inflytande mellan unga kan minska
utifrån olika faktorer, bland annat funktionsförmåga. Kapitlet innehåller också en beskrivning av förändringarna inom funktionshinderspolitiken i Sverige.

15.2

Avgränsning och terminologi

Socialstyrelsens terminologiråd fattade 2007 ett beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. De fastslagna
rekommendationerna är numera att begreppet handikapp bör undvikas då det kan upplevas som stigmatiserande. I stället bör termen
funktionsnedsättning användas. Funktionsnedsättning avser en ned-
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sättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
hos en person medan ett funktionshinder i stället är den begränsning som en person med funktionsnedsättning kan drabbas av i
relation till omgivningen. En funktionsnedsättning är enligt denna
definition kopplad till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Det är först när miljö och omgivning är otillgängliga för personer med funktionsnedsättning som ett funktionshinder uppstår. När t.ex. en buss saknar audiovisuellt hållplatsupprop gör det att en person med en synnedsättning eller nedsatt
hörsel blir hindrad. I en buss där detta tillhandahålls försvinner
hindret.1 Detsamma gäller en person med en intellektuell funktionsnedsättning: funktionshindret uppstår först när samhällsinformationen är för abstrakt eller när ett krångligt språk försvårar för hen
att ta till sig informationen. Således är ett funktionshinder inte en
egenskap hos en individ, utan något som beskriver mötet mellan en
otillgänglig miljö och en person med funktionsnedsättning.2
15.2.1

De definitioner som används

I Sverige finns det ingen standardiserad definition av gruppen personer med funktionsnedsättning.3 Eftersom gruppen personer med
funktionsnedsättning är heterogen är en gränsdragning svår, och
ibland helt meningslös, att göra. Om syftet är att studera de livsvillkor som råder för personer med funktionsnedsättning, alternativt om en bestämning av vem som ska få ta del av samhällets
stöd ska göras, är det däremot viktigt att en exakt definition görs.
Definitionen kan vägledas av funktionsförmåga och då är förmågan
att t.ex. gå, läsa, se och höra avgörande. Ett problem med en sådan
definition är att en nedsättning inte behöver utesluta en annan nedsättning. Dessutom tenderar fokus att hamna på den enskildes förmåga och inte på samhällets ansvar att undanröja hinder.
Ett annat sätt att definiera och kategorisera är att utgå från en
administrativ funktion. Det som är vägledande då är om en person
uppfyller vissa kriterier som berättigar till stöd. Inte heller denna
definition är oproblematisk eftersom det troligen finns personer
1

Myndigheten för Delaktighet, 2014a.
Barron, Michailakis & Söder, 2000.
3
SCB, 2015d, s. 19.
2
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som trots att de uppfyller kriterierna av olika anledningar inte mottar stöd.4
15.2.2

Hur många har en funktionsnedsättning i Sverige?

Eftersom det är svårt att göra en definition av vad som är en funktionsnedsättning är det också svårt att få en exakt bild av hur
många som har en funktionsnedsättning. I SCB:s levnadsundersökning (ULF/SILC) används en definition som innebär att 31 procent av de som är äldre än 18 år har en funktionsnedsättning.5
Enligt SCB:s undersökning av situationen på arbetsmarknaden för
personer med funktionsnedsättning, som genomförts på uppdrag
av Arbetsförmedlingen, hade drygt 16 procent av befolkningen i
arbetsför ålder (16–64) 2006 och 2008 en nedsatt funktionsförmåga. Den stora skillnaden mellan dessa båda undersökningarna,
och som bidrar till att förklara differensen på 15 procentenheter, är
att ULF/SILC inte har en övre åldersgräns. Flera av funktionsnedsättningarna är starkt åldersrelaterade. De flesta personer med
funktionsnedsättning återfinns därför i åldersgrupperna 65 till 84 år,
vilket gör att skillnaden blir särskilt märkbar.6
Ytterligare en skillnad mellan de båda undersökningarna är att
definitionerna är olika breda. I båda ingår nedsatt hörsel, syn och
rörelseförmåga samt allergi. Medan ULF/SILC inkluderar svåra besvär av astma, svåra besvär av ängslan, oro, ångest m.m. samt hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet ingår andra funktionsnedsättningar i Arbetsförmedlingens undersökning. Där är det i stället
psykisk funktionsnedsättning, diabetes, hjärtlungproblem, magoch tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande
som ingår. Arbetsförmedlingens undersökning utgår från den definition som FN använder i konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.7 Oavsett vilken definition som
används går det att konstatera att personer med funktionsnedsättningar utgör en stor grupp i samhället.

4

Riksförsäkringsverket, 2002.
SCB, 2015d, s. 12.
6
SOU 2001:48.
7
SCB, 2015d, s. 11 f.
5
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Det är också svårt att ge en exakt bild av förekomsten av olika
funktionsnedsättningar bland befolkningen. Vi vet dock från SCB:s
studier att de vanligaste funktionsnedsättningarna i befolkningen är
rörelsehinder, exempelvis i form av besvär i rygg, nacke och axlar.
Psykiska funktionsnedsättningar och nedsatt hörsel, nedsatt syn
samt astma respektive allergi är också vanligt förekommande funktionsnedsättningarna bland befolkningen.8 Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan män och kvinnor vad gäller andelen
personer med funktionsnedsättning. Kvinnor uppger däremot oftare
än män, 74 procent jämfört med 65 procent, att deras funktionsnedsättning påverkar deras funktionsförmåga. Skillnaderna framträder i synnerhet i de högre åldrarna. Under 45 år är skillnaderna
mellan män och kvinnor små.9

15.3

Funktionshinderspolitiken växer fram

Målen för den svenska funktionshinderspolitiken är ”en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att
människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga
i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar,
kvinnor och män med funktionsnedsättning.”10 Politikområdet har
över tid förändrats från att ha präglats av ett medicinskt perspektiv
där attityden till personer med funktionsnedsättning varit starkt
diskriminerande till en syn på personer med funktionsnedsättning
som självständiga aktörer med mänskliga och politiska rättigheter.
De stora institutionerna som dominerade stora delar av 1900-talets
handikappomsorg, och som syftade till förvaring av personer med
funktionsnedsättning, är sedan länge nedmonterade. Institutionerna
hade dubbla syften, dels att skydda personer med funktionsnedsättning, dels att skydda det övriga samhället från dessa personer.
Segregation var därför ett givet mål.11
Under 1960-talet tilltog politiseringen av funktionshinderspolitiken i form av en debatt om så väl synen på, som stödet till, per8

SCB, ULF/SILC.
SOU 2001:48, s. 214.
Prop.1999/2000:79. Värt att notera är att det i propositionen står ”människor med funktionshinder” det har sedan ändrats till den nuvarande formuleringen.
11
Lindqvist, 2012.
9

10
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soner med funktionsnedsättning. Tidens anda med generella jämlikhetssträvanden fick genomslag även inom funktionshinderspolitiken och kritiken var särskilt tung mot institutionstänkandet och
det sätt på vilket personer med funktionsnedsättning segregerades
från resten av samhället.
Socialpolitiska kommittén bidrog till att lägga grunderna för
dagens funktionshinderspolitik genom sitt betänkande Social omvårdnad av handikappade (SOU 1964:43). I betänkandet uttrycktes
vikten av att anpassa arbetsmarknad, utbildningsväsendet och även
kulturlivet för att möjliggöra att även människor med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av samhällslivet. En annan viktig
princip som kommittén fastslog var att hjälp till personer med
funktionsnedsättning skulle vara utformad som en rättighet.
15.3.1

Reformer inom funktionshinderspolitiken

Handikapputredningen, som tillsattes 1965, fick i uppdrag att följa
upp de åtgärder som föreslagits av den Socialpolitiska kommittén
och arbetade i tio års tid. Utredningen, som var den första i sitt
slag, kom att få en central betydelse för funktionshinderspolitikens
utformning. I sitt slutbetänkande Kultur åt alla (SOU 1976:20) framfördes vikten av att använda en miljörelaterad definition av funktionshinder, med fokus på en otillgänglig miljö som orsak till funktionshinder.
År 1989 tillsattes ytterligare en handikapputredning, som även
den kom att ha stor betydelse för politikområdets utveckling. I sitt
slutbetänkande Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) kunde de konstatera att samhället dessvärre inte var tillgängligt för alla. De
brister de identifierade rörde både de vidtagna åtgärdernas omfattning och innehåll och i synnerhet enskildas möjligheter att bestämma och planera sina liv. Utredningen ledde fram till inrättandet av
Handikappombudsmannen12 och genomförandet av vad som ibland
har kallats den största rättighetsreformen i modern tid, lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS.

12

Myndighetens uppgifter överfördes 1 januari 2009 till Diskrimineringsombudsmannen.
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS är en rättighetslag med syftet att möjliggöra ett självständigt liv
för personer med funktionsnedsättning. Det finns sammanlagt
tio insatser inom ramen för LSS, såsom ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet och rådgivning
och annat personligt stöd. Den mest omfattande insatsen är dock
personlig assistans. En person som är i behov av stöd, och som är
yngre än 65 år vid beviljandet, ska själv kunna anställa, eller genom
kommunen få, en eller flera personliga assistenter. Assistenterna
har till uppgift att hjälpa till med måltider, förflyttning, personlig
hygien, personlig service och daglig gemenskap. Det råder ett delat
finansieringsansvar för assistansen mellan Försäkringskassan och
den kommun där personen som är i behov av assistans är folkbokförd. Vid behov upp till och med 20 timmar per vecka är det kommunen som ansvarar för assistansen, därutöver Försäkringskassan.13
Införandet av rätten till personlig assistans innebar ett humanistiskt genombrott avseende villkoren för personer med funktionsnedsättning att leva ett jämlikt liv. Reformen var ett ställningstagande för att skapa omfattande förbättringar av livsvillkoren för
personer med behov av assistans och ge dem möjligheten att leva
som andra: som familjemedlem och medborgare. Den nya reformen
gav bl.a. den som var berättigad till assistansersättning möjligheten
att få hela sitt assistansbehov täckt – inte enbart de personliga
delarna, utan även den dagliga livsföringen som helhet – för att skapa
trygghet för individen och motverka splittrade insatser. Reformen
möjliggjorde också för den assistansberättigade att själv påverka
valet av personal och garanterade tillgång till assistans över hela
landet. Reformen har setts över vid ett flertal tillfällen, vilket bl.a.
har resulterat i att ett tydligt barnperspektiv skrivits in i lagen.14
I en kartläggning av Socialstyrelsen från 2015 framgår dock att
det finns stora variationer i tillämpning av LSS mellan olika kommuner. Socialstyrelsen rekommenderade därför regeringen att se över
LSS i syfte att få till stånd en mer enhetlig tillämpning över landet

13
Sedan lagen trädde i kraft 1994 har vissa delar av lagen genomgått en viss översyn och förändringar gjorts, se SOU 2008:77 för en genomgång av dessa förändringar.
14
Prop. 2009/10:176.
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och säkerställa att lagstiftningen tillgodoser den enskildes behov av
stöd och service.15
Tillgängligheten i fokus
En annan viktig utredning inom området är Utredningen för bemötande av personer med funktionsnedsättning. I slutbetänkandet
Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder (SOU 1999:21) presenterade utredningen flera olika
förslag på hur bemötandet av personer med funktionsnedsättning
kunde förbättras. Utredningen tryckte särskilt på vikten av att den
enskildes ställning måste förbättras. Utredningens förslag kom att
ingå i propositionen Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79).
Fokus i propositionen var på samhällets förmåga respektive
oförmåga att undranröja hinder och inte på personers egenskaper
och förmågor.16 Propositionen var på så vis en viktig markering i
synen på personer med funktionsnedsättning. Riksdagen slog i samband med antagandet av propositionen fast att personer med funktionsnedsättning var medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.
15.3.2

Samordning av funktionshinderspolitiken

En ny myndighet för handikappolitisk samordning, Handisam,
bildades 2006 genom att flera myndigheter slogs ihop.17 Myndigheten fick en strategisk, samordnande och utvärderande roll.
I uppdraget ingick även uppgiften att stödja myndigheter och övriga aktörer i deras tillgänglighetsarbete. En omorganisering 2014
resulterade i att Myndigheten för Delaktighet bildades den 1 maj 2014
genom att dåvarande Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet
slogs ihop. En central uppgift för Myndigheten för Delaktighet är
dess årliga uppföljning av hur de i dag sammanlagt 22 strategiska
15

Socialstyrelsen, 2015.
Prop.1999/2000:79.
17
Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och delar av Hjälpmedelsinstitutet (HI), se SOU 2007:82, s. 191.
16
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myndigheterna samt kommunerna och i viss mån även landstingen
genomför den beslutade funktionshinderspolitiken.18
2014 års uppföljning visade på allvarliga brister inom flera områden. Hos de statliga myndigheterna uppmärksammades bland
annat följande brister: avsaknad av utrustning som gör det möjligt
att kommunicera med personer som har en hörselskada, avsaknad
av information på lättläst svenska och i punktskrift samt bristande
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga när de ska ta
sig ut ur en byggnad och sätta sig i säkerhet vid brand eller annan
nödsituation. Rapporten visade dessvärre att fyra av tio myndigheter backat i sitt grundläggande tillgänglighetsarbete. Ingen av
landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor levde
upp till samtliga kriterier. För kommunernas del lyftes främst den
bristande tillgängligheten i olika vardagssituationer fram. Uppföljningen visar även att det finns områden där utvecklingen har gått
framåt.19
Myndighetens uppföljning för 2015 visar att utvecklingen långsamt går framåt mot ett mer inkluderande och hållbart samhälle.
Många av de utmaningar som togs upp i 2014 års uppföljning har
till viss del åtgärdats. Tillgänglighetsarbetet i domstolarna har bl.a.
ökat. Det är vidare flera statliga myndigheter som både inventerar
och åtgärdar brister i tillgängligheten i sina lokaler. Myndigheten
konstaterar dock att det trots det ökade arbetet fortfarande är många
personer med funktionsnedsättning som inte kan delta i samhället
på lika villkor.20
15.3.3

Principer av vikt

Inom ramen för funktionshinderspolitiken finns det några principer som tidigt har slagits fast i handlingsplaner och motsvarande.
Två begrepp, integrering och normalisering, genomsyrade både
lagstiftningen och den praktiska verksamheten på funktionshinderområdet under 1960–1980-talet. Principerna om normalisering och
integrering tar fasta på vikten av att personer med funktions18
Uppföljningen på regional nivå omfattar i dag endast en uppföljning av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
19
Myndigheten för delaktighet, 2014a.
20
Myndigheten för delaktighet, 2015.
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nedsättning har rätt till normala levnadsvillkor. Även om principerna fick genomslag först under 1960-talet framfördes de så tidigt
som på 1940-talet av Kommittén för partiellt arbetsföra. I sitt
betänkande Förslag till effektiviserad kurators- och arbetsförmedlingsverksamhet för partiellt arbetsföra m.m. (SOU 1946:24) skriver de
om normaliseringsprincipen som en vägledande regel. Integration
och normalisering utgjorde på sin tid en radikal kritik av tillvaron
på de stora institutionerna.
Ansvars- och finansieringsprincipen
En annan princip av vikt för funktionshinderspolitiken gäller finanseringen av de åtgärder som ska vidtas. Vikten av att varje verksamhet bär de kostnader som uppkommer vid tillgänglighetsanpassningen uttrycktes redan av den Socialpolitiska kommittén på
1960-talet. Ansvars- och finansieringsprincipen har sedan dess varit
vägledande för funktionshinderspolitiken, även om den aldrig har
lagfästs.21 Den innebär att varje huvudman har ett ansvar att bära de
kostnader som uppkommer för en anpassning av verksamheter på
ett sådant sätt att de blir tillgängliga. Dessa kostnader är att betrakta som en självklar del av verksamheten och ska därmed också
finansieras på samma sätt som verksamheten i övrigt. Avsteg från
principen ska endast göras när det bedöms som särskilt viktigt att
säkerställa att vissa insatser kommer till stånd, eller när det bedöms
som nödvändigt ur effektivitetssynpunkt att bistå t.ex. en kommun
eller ett landsting med stöd för att verksamheten ska kunna drivas
med kvalitet och till rimliga kostnader. Kritik har framförts mot att
principen inte tillämpas i tillräckligt hög utsträckning och att den
inte har fått ett tillräckligt stort genomslag. 1989 års Handikapputredning diskuterade i sitt betänkande en rad åtgärder för att stärka
dess ställning, däribland tvingande lagstiftning.22

21
22

Prop. 1999/2000:79, s. 17.
SOU 1991:46.
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Förbud mot diskriminering och bristande tillgänglighet
Under 1990-talet infördes en lag om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av funktionsnedsättning. Lagen bidrog enligt
flera forskare till en förskjutning av funktionshinderspolitiken från
en socialpolitisk uppgift till en fråga om att uppfylla mänskliga
rättigheter.23 Diskrimineringsfrågan aktualiserades även när riksdagen 2014 beslutade om ändringar i diskrimineringslagen (2008:567).
Ändringarna innebär dels att bristande tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering, dels att ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning.24 Ändringen från funktionshinder till funktionsnedsättning
genomfördes även i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015.
15.3.4

FN:s konvention för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

FN:s generalförsamling antog i december 1993, på svenskt initiativ,
standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med
funktionsnedsättning. Den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och trädde i
kraft i Sverige i januari 2009, inklusive dess protokoll om klagorätt
för enskilda personer.25 Syftet med konventionen är att främja,
skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med
funktionsnedsättningar (artikel 1). Konventionens främsta bidrag
är att den tydliggör staternas ansvar i förhållande till personer med
funktionsnedsättningar.
Varje konventionsstat ska inom två år efter konventionens ikraftträdande lämna en fullständig rapport om de åtgärder som den
vidtagit för att verkställa de skyldigheter som konventionen ålägger
staten. I den rapport som Sverige överlämnade i januari 2011 beskrivs de åtgärder som vidtagits, men även de utmaningar som har
identifierats.26 Efter att rapporten granskats av kommittén lämna23

Lindberg & Grönvik 2011.
DO, 2014.
25
Prop. 2008/09:28; SÖ 2008:26.
26
Socialdepartementet, protokoll den 31 januari 2011, 19 §.
24
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des en rad rekommendationer till Sverige. Bland dessa fanns ett
krav på ökade informations- och utbildningsinsatser, dels i syfte att
öka kunskapen bland allmänheten, dels i syfte att öka medvetenheten om konventionen bland anställda inom den offentliga sektorn. De senare insatserna ska enligt rekommendationerna utformas i samråd med funktionshindersorganisationerna. Sverige fick
även kritik för otillgänglig information om valdeltagande samt den
dåliga representationen av personer med funktionsnedsättning
bland de förtroendevalda. I kommitténs svar på rapporten uttrycks
även viss oro för att assistansersättningen sedan 2010 har dragits in
eller sänkts för vissa personer på grund av en ändrad tolkning av
grundläggande behov i LSS.27
15.3.5

Funktionshindersrörelsen

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
har haft en viktig i roll i att få till stånd reformer inom området. De
allra tidigaste organisationerna bildades som kamratföreningar där
syftet var att utgöra en mötesplats för personer med funktionsnedsättning. Döfstumföreningen i Stockholm, som bildades 1868,
var den första föreningen av sitt slag och utgjorde en viktig mötesplats för personer med nedsatt hörsel i hela landet. En annan tidig
organisation var De Blindas Förening, som bildades 1889. Andra
grupper av personer med funktionsnedsättning som mycket tidigt
organiserade sig var lungsjuka, personer med nedsatt rörelse- respektive hörselförmåga.28
Först på 1940-talet bildades den första paraplyorganisationen
genom att Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra bildades
1942. Numera heter organisationen Handikappförbunden (HSO)
och har 39 medlemsförbund. År 2009 bildades den andra paraplyorganisationen, Lika Unika, och där ingår i dag sex medlemsförbund. Det intressepolitiska arbetet i rörelsen tilltog i och med
samarbetsorganisationernas intåg. De drev olika samhällsfrågor och
högt upp på dagordningen stod rätten till arbete. Under 1960-talet
och början av 1970-talet omfattade påverkansarbetet fler frågor,
27

FN: s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
2014.
28
SOU 1991:46.
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såsom anpassad kollektivtrafik, stärkt anställningstrygghet för personer med funktionsnedsättning, mer resurser till specialundervisning och en utbyggd habilitering och rehabilitering. Ytterligare
en förändring av vikt var att organisationerna under 1960-talet började bli etablerade i samhället. Lokala föreningar och centrala
kanslier med anställda funktionärer inrättades, vilket ledde till att
situationen för personer med funktionsnedsättning på allvar uppmärksammades i samhällsdebatten.
Ett exempel på en politisk fråga som med framgång har drivits
av funktionshindersrörelsen under 2000-talet är kravet på att bristande tillgänglighet ska utgöra en diskrimineringsform i Diskrimineringslagen (2008:567). År 2003 hölls den första Tillgänglighetsmarschen i Stockholm, något som sedan genomfördes årligen i
flera städer fram till 2012. Marschen syftade till att sätta ljuset på
den bristande tillgängligheten i samhället i allmänhet och kravet på
att bristande tillgänglighet skulle omfattas av diskrimineringslagen,
något som blev verklighet den 24 juni 2014.
Särorganiseringen inom funktionshindersrörelsen
Det finns flera organisationer som företräder unga personer med
funktionsnedsättning. Ibland är dessa även öppna för föräldrar till
barn med funktionsnedsättning. Det finns även ett nätverk som
riktar sig särskilt till unga: Nätverket Unga för Tillgänglighet
(NUFT). Nätverket utgjorde grunden för paraplyorganisationen
Delaktighet för Unga som bildades i maj 2014.
Därutöver finns organisationer som företräder kvinnor med funktionsnedsättning, t.ex. Forum – Kvinnor och Funktionshinder som
bildades 2002. Vidare finns organisationer som förträder kvinnor
med specifika nedsättningar, t.ex. Lina, som är ett nätverk för
kvinnor med nedsatt syn, och Dövas kvinnoförening i Stockholm.29
Det har även bildats ett fåtal etniska organisationer och nätverk
inom funktionshindersrörelsen. Reumatikerförbundet startade 2002
ett nätverk som riktar sig särskilt till utrikes födda kvinnor: Nät-

29

SOU 2004:59, s. 58.
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verk för invandrarkvinnor (NIKE), vilket lett till en högre andel
styrelseledamöter med utländsk bakgrund i förbundets styrelse.30

15.4

Politiskt inflytande och delaktighet

Personer med funktionsnedsättning är mindre delaktiga i demokratin
än övriga befolkningen.31 De är t.ex. underrepresenterade i de folkvalda församlingarna och röstar i något lägre utsträckning än den
övriga befolkningen. Forskning visar även att individer från denna
grupp ofta känner sig mindre delaktiga i samhället än övriga delar
av befolkningen.32 Därutöver visar undersökningar att personer
med funktionsnedsättning har lägre förtroende för riksdagen än
övriga befolkningen.33 Det är dock viktigt att i sammanhanget beakta de stora skillnaderna som finns inom gruppen personer med
funktionsnedsättning, som trots allt utgör en dryg femtedel av
Sveriges befolkning. En grupp som är särskilt viktig att belysa är
gruppen unga personer med funktionsnedsättning.
Unga personer med funktionsnedsättning är liksom gruppen vuxna
med funktionsnedsättning en heterogen grupp med olika behov
och utmaningar. En studie från MUCF visar att det inte finns några
skillnader bland unga med eller utan en funktionsnedsättning vad
gäller viljan att påverka politiska beslut. En lika hög andel, 40 procent, vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun där
de bor.34 Flera unga med funktionsnedsättning har dock uppfattningen att det i mindre utsträckning har någon betydelse om de
deltar eftersom beslutsfattarna ändå inte kommer att lyssna. Det är
34 procent jämfört med 25 procent bland unga utan funktionsnedsättning som har denna uppfattning. Utöver denna studie är
kunskapen om möjligheterna för unga med funktionsnedsättning
att utöva inflytande i politiska beslutsprocesser begränsad.

30

HSO, 2011.
Myndigheten för delaktighet, 2014a.
ibid.
33
ibid.
34
Ungdomsstyrelsen, 2012.
31
32
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Valdeltagandets utveckling bland personer
med funktionsnedsättning

Regeringen gav i september 2014 SCB i uppdrag att för första gången
genomföra en studie om valdeltagandet i Europaparlamentsvalet
och riksdagsvalet 2014 bland personer med funktionsnedsättning.
Studien visar att valdeltagandet var något lägre bland personer med
funktionsnedsättning i båda valen. I Europaparlamentsvalet röstade
enligt SCB:s studie 49 procent av de med funktionsnedsättning
jämfört med 53 procent av de utan nedsatt funktionsförmåga. Valdeltagande i riksdagsvalet bland personer med någon funktionsnedsättning var 85 procent, att jämföra med 88 procent bland de
utan funktionsnedsättning. Undersökningen om valdeltagandet är
gjord med ett urval av individer från en annan studie och därför är
valdeltagandet i riksdagsvalet för personer utan funktionsnedsättning något högre än det faktiska valdeltagandet. I tabell 15.1 redovisas valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning i
Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet. Som jämförelsepunkt
redovisas även siffror för personer utan den aktuella funktionsnedsättningen.

Källa: SCB, 2015d.

Det finns som vi kan se skillnader i valdeltagandet mellan personer
med funktionsnedsättning och personer utan nedsatt funktionsförmåga. Det är främst personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga samt besvär av oro, ångest och ängslan som röstar i lägre
utsträckning än personer utan dessa nedsättningar eller besvär. Det
finns ingen större skillnad i valdeltagande mellan personer med och
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utan nedsatt hörsel.35 Siffror för personer med psykisk funktionsnedsättning saknas från 2014 års val.
Motsvarande siffror till de som har tagits fram för 2014 års val
finns inte tillgängliga för tidigare år och därför kan inte jämförelser
med tidigare val göras. SCB redovisar dock i sin rapport siffror från
2006 års riksdagsval och 2009 års Europaparlamentsval, men
analysen görs med stöd i en annan undersökning och mellan dessa
finns skillnader i såväl definitionen av funktionsnedsättning samt
vilka funktionsnedsättningar som har undersöks. Omkring 86 procent av de utan funktionsnedsättning röstade i riksdagsvalet 2006,
men endast omkring 83 procent bland dem med funktionsnedsättning. Däremot fanns det stora skillnader i valdeltagande inom
gruppen personer med funktionsnedsättning. Lägst var valdeltagandet bland personer med utvecklingsstörning, av vilka endast 43 procent röstade i riksdagsvalet 2006.36 Valdeltagandet i riksdagsvalet
2006 var också lägre för flera andra grupper med annan funktionsnedsättning. Till dem hör personer med psykisk funktionsnedsättning, epilepsi, mag- och tarmsjukdom, psoriasis, och nedsatt
rörelseförmåga.
Kunskap om den demokratiska delaktigheten mellan valen bland
personer med funktionsnedsättning är i regel bristfällig. Myndigheten för delaktighet fick därför i november 2015 ett uppdrag av
regeringen att genomföra en undersökning av den demokratiska
delaktigheten mellan valen bland personer med psykisk funktionsnedsättning.37
15.4.2

Orsaker till det lägre valdeltagandet

Det finns begränsad forskning om orsakerna till det lägre valdeltagandet för personer med funktionsnedsättning. Det är dock väl
belagt att marginaliserade grupper generellt deltar i lägre utsträckning politiskt, bl.a. när det gäller valdeltagande. Därför tenderar
också valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning att
35

I tabellen ovan anges högre siffror i valdeltagande för personer med nedsatt hörsel i såväl
Europarlamentsvalet som riksdagsvalet. Beaktas felmarginalen på +-1 % i riksdagsvalet blir
skillnaden försumbar.
36
SCB, 2015d, s. 29.
37
Se Regeringsbeslut KU2015/02854/D.
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vara lägre än bland övriga befolkningen. Forskning inom området
från USA pekar dock på vikten av att inte förknippa det lägre valdeltagandet med funktionsförmågan. Det är i stället andra faktorer
som till stor del förklarar dessa skillnader, såsom att personer med
funktionsnedsättning i högre utsträckning är ensamstående, har en
lägre utbildningsnivå och lägre inkomster.38 Det finns även skillnader i familjebilden. Färre är gifta eller har barn.39 SCB:s undersökning visar dessutom att dessa faktorer har större genomslagskraft i kombination med varandra när det gäller valdeltagandet. Ett
exempel är att ensamstående, som i regel röstar i lägre utsträckning
än sammanboende, deltar i än lägre utsträckning när de dessutom
har en funktionsnedsättning.40
Ytterligare en faktor av vikt som lyfts fram i forskningen om
politisk deltagande är institutionella faktorer. Den enskildes beslut
att rösta påverkas av valrörelsen och den politiska kampanj som har
föregått valet. Flera studier pekar dock på otillgängligheten i det
material som används av de politiska partierna.41 En granskning av
de politiska partiernas valinformation inför de allmänna valen 2014
visade att endast fem av de nio granskade partierna hade information på teckenspråk, i form av informationsfilmer, på sina hemsidor.42 Utöver de ovan nämnda faktorerna är det viktigt att beakta
sådant som bristande tillgänglighet till vallokaler, vilket också kan
försvåra eller i vissa fall göra det omöjligt att rösta.
I riksdagsvalet, liksom i Europaparlamentsvalet 2014, röstade
fler kvinnor än män. Mönstret bland personer med funktionsnedsättning är det omvända. Fler män än kvinnor röstar. Kvinnor
med funktionsnedsättning röstade även i lägre utsträckning än
kvinnor utan funktionsnedsättning. En liknande skillnad finns inte
bland männen. Män med funktionsnedsättning röstade inte i lägre
utsträckning än andra män.43 Kvinnor är även överrepresenterade
bland de individer som har psykiska besvär, vilka utmärker sig
genom att rösta i lägre utsträckning. Drygt 20 procent av kvinnorna
har psykisk funktionsnedsättning, jämfört med drygt 13 procent av
38

Se t.ex. Schur, 2014.
Socialstyrelsen, 2010.
40
SCB, 2015d, s. 22.
41
Se t.ex. DHR:s studie, 2014.
42
Dövas Tidning, 2014-09-07.
43
SCB, 2015d, s. 20.
39
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männen.44 Det var också en lägre andel unga med funktionsnedsättning som röstade än äldre.45
Ytterligare en faktor av betydelse för valdeltagandet är födelseland. Utrikes födda röstar generellt i lägre utsträckning än inrikes
födda bland övriga befolkningen. Detta gäller även inom gruppen
personer med funktionsnedsättning. Jämförelser inom gruppen utrikes födda visar dock att funktionsförmåga inte har någon större
betydelse för valdeltagandet.
15.4.3

Tillgänglig röstning

Kommuner har sedan januari 2014 inte längre möjlighet att efter
dispens hos länsstyrelsen undantas från krav på tillgängliga vallokaler.46 En kartläggning av Myndigheten för delaktighet efter
valen 2014 visar dessvärre att det fortsatt finns stora brister. Brister
i framkomlighet samt avsaknad av parkeringsplats inom 25 meter
från entrén fanns i mer än 60 procent av de undersökta röstmottagningsställena. Brister i ljudförhållandena observerades i drygt tio procent av lokalerna och brister i ljusförhållandena i drygt 15 procent.47
Ytterligare ändringar i vallagen som kan underlätta röstningsförfarandet för vissa personer med funktionsnedsättning trädde i
kraft den 1 januari 2015. Det gäller dels att det numera tillåts partisymboler i färg på valsedlarna dels att det blir möjligt att rösta
utanför ett röstmottagningsställe i de fall lokalen inte är tillgänglig.
Vidare har ambulerande röstmottagare införts som ska underlätta
för väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder
har svårt att ta sig till ett röstmottagningsställe (prop. 2013/14:48).
Förändringarna har införts efter förslag från 2011 års vallagskommitté. Därtill har vallagen förtydligats gällande möjligheten för fler
än röstmottagare att ge biträde åt en väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte kan göra iordning sin egen röst.48
En närbesläktad fråga är hur valhemligheten kan säkras för de
väljare som ges biträde vid röstningen. 2003 och 2011 års vallags44

SCB, 2014d, s. 22.
SCB, 2014d.
Se Prop. 2013/14:37.
47
Myndigheten för delaktighet 2014b.
48
Prop. 2013/14:48.
45
46
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kommittéer har utrett om en tystnadsplikt bör införas för anhöriga
och andra som gett biträde åt en väljare att rösta. Ett sådant förslag
har inte genomförts eftersom det finns en risk att enskilda skulle
sakna insikt om de straffrättsliga konsekvenserna av att de röjer
eller utnyttjar uppgifter om hur någon har röstat.49 Däremot omfattas röstmottagarna av sekretess, vilket innebär att personer med
funktionsnedsättning kan ta hjälp av valfunktionärer när de gör i
ordning sin röst utan att röja valhemligheten.
I våra samråd med företrädare för funktionshindersrörelsen har
det framförts att det finns brister med dagens system. En sådan brist
är att det fortsatt saknas kunskap bland röstmottagare vad gäller
möjligheten att biträdas av andra än röstmottagare vid val. Ytterligare en brist som framförts är att det för personer med nedsatt
syn inte finns någon möjlighet att personrösta i punktskrift utan
assistans eftersom de valsedlar i punktskrift som finns tillgängliga
inte möjliggör en markering av en särskild kandidat. Även Myndigheten för delaktighet lyfter i en rapport fram att det i dagens valsystem finns brister i möjligheten för personer med funktionsnedsättning att vara säkra på att de röstat på det som de avsåg, att
kunna personrösta eller behålla sin valhemlighet.50
Det har vidare framförts att det finns olika typer av tekniska
hjälpmedel som kan bidra till att underlätta för personer med funktionsnedsättning, och då i synnerhet nedsatt syn, att rösta utan att
röja valhemligheten. Förslag på tekniska lösningar som förts fram
av funktionshindersrörelsen rör bland annat tillhandahållande av
förstoringsapparater i vallokalerna och möjligheter att rösta elektroniskt med datorer i vallokalerna där valsedlar skrivs ut.51
2011 års vallagskommitté föreslog även försök med elektronisk
röstning (e-röstning), i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning att själva kunna rösta. Kommittén föreslog att det
skulle tillsättas en utredning med uppdrag att närmare överväga
förutsättningarna för att införa ett e-röstningssystem och, om man
bedömer att krav på säkerhet m.m. kan uppfyllas, redovisa de
juridiska, tekniska och administrativa förutsättningarna som ska

49

Prop. 2004/05:163.
Myndigheten för delaktighet, 2014b.
51
ibid.
50

592

SOU 2016:5

Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

gälla för en försöksverksamhet vid de allmänna valen 2018. Frågan
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

15.5

Representativitet och partiengagemang

SCB:s undersökning om partiengagemang visar att partiengagemanget bland personer med funktionsnedsättning är högre än bland
befolkningen i övrigt. Det är sex procent av de i befolkningen med
funktionsnedsättning som är medlemmar i ett politiskt parti
jämfört med ungefär fem procent bland övriga befolkningen. I
tabell 15.2 redovisas andelen som är medlemmar med hänsyn tagen
till olika funktionsnedsättningar.

Källa: ULF/SILC 2008–2011. Resultaten avser sammanvägda resultat från undersökningar åren 2008–2011.
Anledningarna till att samtliga år används är enligt SCB för att få bättre precision i skattningarna, SCB
Demokratistatiskt Rapport 18 s. 33.

Personer med nedsatt syn och hörsel utmärker sig med en större
andel som är medlemmar i politiska partier än bland övriga befolkningen. Det finns relativt stora könsskillnader. Det är 7,9 procent
av männen med funktionsnedsättning som är medlemmar i partier,
men endast 4,8 av kvinnorna. Det är en skillnad på mer än tre procentenheter, vilket kan jämföras skillnaden på 1,5 procentenheter
mellan män och kvinnor i den övriga befolkningen.52
När det gäller andelen som uppger att de är aktiva medlemmar,
t.ex. genom att delta på ett möte med ett politiskt parti, finns det
däremot inga skillnader mellan personer med funktionsnedsättning

52

SCB, 2015d, s. 33.
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och övriga befolkningen.53 Studerar man i stället resultaten efter
typ av funktionsnedsättning kan man se att personer med nedsatt
rörelseförmåga i lägre utsträckning uppger att de har varit på ett
möte med ett politiskt parti jämfört med övriga befolkningen.
Detta bekräftas även av tidigare undersökningar. I en undersökning
från 2000 var andelen partimedlemmar med funktionsnedsättning
som deltagit aktivt i möten 16 procent, vilket kan jämföras med
31 procent bland partimedlemmar utan nedsatt rörelseförmåga.54
Det finns några intervjustudier som rör de erfarenheter personer
med funktionsnedsättning har av att vara partipolitiskt aktiva. En
sådan undersökning har genomförts av intresseorganisationen DHR.
Undersökningen pekar på att den bristande tillgängligheten är ett
problem. Bristerna kan vara konkreta i form av att informationen
inte är tillgänglig, lokaler som används för partimöten är otillgängliga samt svårigheterna att få ihop logistiken med hjälp av
färdtjänst i de fall krav på samåkning tillämpas i kommunen. Bristerna
i tillgängligheten kan dock även utgöras av sådant som inte är lika
uppenbart vid första anblicken. Det kan röra attityder och inställning till personer med funktionsnedsättning i de politiska partierna.
Flera av de intervjuade menade att funktionshindersfrågornas
relativa osynlighet i det partipolitiska arbetet har lett till att de valt
att engagera sig inom funktionshindersrörelsen i stället för i de
politiska partierna.55
Ann Simmeborn Fleischer lyfter i sin underlagsrapport till utredningen fram att det finns ett ointresse bland politiska partier att
engagera personer med funktionsnedsättning. Ointresset tar sig uttryck i att inbjudan till möten sällan innehåller information om att
t.ex. hörslingor finns i lokalen eller att inbjudan att delta på ett
politiskt möte är utformad på ett sådant sätt att den inte inbjuder
till deltagande av alla, oavsett funktionsförmåga.56 I de samråd vi
har haft med representanter ur funktionshindersrörelsen framhålls
även att de fysiska hindren alltjämt kvarstår. Det rör i första hand
53
I undersökningen som genomfördes 2000 var däremot andelen passiva medlemmar högre
bland personer med funktionsnedsättning, störst var skillnaden mellan de med nedsatt rörelseförmåga och övriga befolkningen (16 procent mot 31 procent i övriga befolkningen). Se SOU
2001:48, s. 221.
54
SOU 2001:48, s. 221.
55
DHR, 2014.
56
Simmeborn, 2015.
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de lokaler som de olika partigrupperna har inför fullmäktige- eller
nämndsammanträden.
Vi kan även konstatera att partierna överlag upplever att det är
svårt att rekrytera personer med funktionsnedsättning till förtroendeuppdrag. I den enkät som vi har bett de lokala partiorganisationerna att besvara framkommer det att personer med funktionsnedsättning, näst efter unga, är den grupp som partierna har
svårast att rekrytera till olika förtroendeuppdrag. Trots detta förekommer sällan riktade insatser som syftar till att öka andelen
personer med funktionsnedsättning bland förtroendevalda. Utredningens enkät visar också att personer med funktionsnedsättning
inte heller är en framträdande grupp vid diskussionerna om listsammansättningen. Personer med funktionsnedsättning ingår inte
bland de sociala grupper som lyfts fram av partierna, och i vissa fall
kvoteras in.57
15.5.1

Förtroendevalda med funktionsnedsättning

Av SCB:s studie om villkoren för fullmäktigeledamöter framgår att
det finns en underrepresentation av folkvalda med funktionsnedsättning i landets fullmäktigeförsamlingar. Andelen personer
med funktionsnedsättning mellan 16–64 år utgör enligt den studie
som SCB stödjer sig på 26 procent av befolkningen.58 Andelen bland
ledamöterna i landets fullmäktigeförsamlingar är 20 procent.59
En mer differentierad analys, där hänsyn tas till olika typer av
funktionsnedsättningar, visar att det finns betydande skillnader inom
gruppen. De som är representerade i lägst utsträckning är personer
med nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro, ångest och
ängslan. Det är en grupp som också röstar i lägre utsträckning.60

57

2014 års Demokratiutrednings enkät till de lokala partiorganisationerna, 2015. För mer
information, se kapitel 2 om hur vi har arbetat.
58
SCB, 2015d.
59
SCB, 2015a.
60
Den grupp som utmärker sig är gruppen personer med nedsatt syn som enligt valdeltagandeundersökningen röstade i lägre utsträckning än övriga i befolkningen, men som inte är
en underrepresenterad grupp bland de förtroendevalda. Som tidigare noterats bör dock viss
försiktighet iakttas vid direkta jämförelser mellan de båda undersökningarna. I SCB:s undersökning om de folkvaldas villkor används samlingsbegreppet ”psykisk funktionsnedsättning”.
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Hinder för medverkan

En förutsättning för att utöva politiskt engagemang som förtroendevald med funktionsnedsättning är att den fysiska och sociala
miljön tillgänglig. Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48)
utredde frågor som rörde möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att verka politiskt. Med anledningen av dess förslag fick förtroendevalda med funktionsnedsättning i kommuner
och landsting rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de fullgör sina uppdrag.61 En bestämmelse infördes
också i kommunallagen (4 kap. 33 § KL) som föreskrev att kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda med funktionshinder ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma
villkor som andra förtroendevalda.62 Bestämmelsen är av målsättningskaraktär och innebär inte någon skyldighet för kommuner
och landsting att vidta specifika åtgärder.
Tillgängliga sammanträdeslokaler och tekniska hjälpmedel
I Kommundemokratikommitténs betänkande Att vara med på riktigt (SOU 2001:48) redovisades en undersökning som Handikappombudsmannen gjort om kommunernas tillgänglighet. Den visade
att nästan en tredjedel av kommunfullmäktiges sammanträdeslokaler inte var tillgängliga för personer med rörelsehinder och att
20 procent av lokalerna saknade hörslinga.
I en studie som Handisam genomförde 2007 om de strukturella
hindren samt bemötandet i politiken för personer med funktionsnedsättning konstateras det att tillgängligheten har förbättrats. Det
var 80 procent av kommunerna och 92 procent landstingen som
hade inventerat samtliga lokaler som används vid fullmäktigesammanträden ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det ställdes dock inte
samma krav på lokalerna för nämndsammanträdena och endast
64 procent av kommunerna och landstingen hade inventerat lokalerna.63 Enligt undersökningen är det främst fysiska hinder som
åtgärdats.
61

4 kap. 12 a § KL.
4 kap. 33 § KL.
63
Handisam, 2007.
62
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Enligt den enkät som vi har skickat till kommunerna och
landstingen finns det fortfarande brister i den fysiska tillgängligheten. Medan 82 procent av kommunerna och landstingen uppger
att de lokaler som används för fullmäktigesammanträdena är tillgängliga är det endast 57 procent av lokalerna som används för
nämndsammanträden som är helt tillgängliga.64 SCB har i sin undersökning om de folkvaldas villkor från 2015 ställt frågor om hur man
upplevde kommunens möteslokaler, teknisk utrustning, format på
handlingar samt möjligheterna att delta i det politiska arbetet på
distans.65 En betydande andel, 29 procent, av de folkvalda, uppger
att de är missnöjda med innemiljön. Samtidigt är det 83 procent som
upplever att handlingar och annan information förmedlas på ett
tillgängligt sätt. Det var dessutom 65 procent som fick tillgång till
tekniska hjälpmedlen t.ex. dator, telefon eller läsplatta. Här finns
det en skillnad mellan de ledamöter som valt att lämna sitt uppdrag
i förtid. Dessa svarar i högre utsträckning att de inte har fått tillgång till tekniska hjälpmedel. Kommunens sammanträdeslokaler
får i SCB:s enkät ett gott betyg. Endast en av tio är missnöjd med
dessa.
Andra aspekter av tillgängligheten
Utöver de hinder som förekommer i form av otillgängliga lokaler
alternativt otillgänglig information finns det fler faktorer som
försvårar för personer med funktionsnedsättning att åta sig politiska uppdrag. Ett första hinder rör möjligheterna att engagera sig
ideellt eller åta sig politiska uppdrag för de personer som uppbär
sjukersättning. För den som är beviljad hel sjukersättning finns det
sedan år 2008 möjlighet att arbeta högst en timme om dagen och
tjäna en åttondel av den normala heltidsinkomsten i den sysselsättning som ska utföras utan att rätten till hel ersättning förloras.
Motsvarande reglering saknas däremot för de som är beviljade tre
fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. Funktionshindersrörelsen har framfört att regelverket i dess nuvarande utformning
strider mot FNs konvention om rättigheter för personer med funk64
65

2014 års Demokratiutrednings enkät till de lokala partiorganisationerna, 2015.
SCB, 2015a.
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tionsnedsättning. I kapitel 8, om förtroendevaldas villkor, redogör
vi för de slutsatser som den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen drar gällande de förtroendevaldas ställning i arbetslöshetsförsäkringen i delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64). Socialförsäkringsutredningen gör inte en motsvarande utredning gällande de
förtroendevaldas ställning i sjukförsäkringen.
När det inom ramen för ett uppdrag som förtroendevald förekommer ärenden med sekretessbelagda uppgifter finns det hinder
som begränsar möjligheterna att delta för förtroendevalda som har
personlig assistans (se mer i avsnitt 15.7.4).
Ett ytterligare hinder är den relativa osynligheten frågor som rör
personer med funktionshinder har i den offentliga debatten. Detta
kan möjligen förklaras av underrepresentationen av personer med
funktionsnedsättning i politiken. Forskning om kvinnors politiska
representation visar att det finns många politiska frågor som endast
förs fram av kvinnor samt att kvinnor som grupp kan prioritera
helt andra frågor än män som grupp.66

15.6

Inflytande genom funktionshindersråd

I det stora flertalet kommuner och landsting finns medborgarråd
för olika grupper av medborgare. Enligt SCB uppger 70 procent av
kommunerna och landstingen att de har ett funktionshindersråd.
Andra undersökningar visar däremot att råden är betydligt vanligare och att funktionshindersråd eller motsvarande finns i nästan
alla kommuner och landsting.67 Bakgrunden till råden går att finna i
Handikapputredningen som i delbetänkandet Bättre socialtjänst för
handikappade (SOU 1970:64) föreslog att handikappråd borde
inrättas i såväl kommuner och landsting. Förslaget ledde inte till en
lagstadgad skyldighet, men skapade en närmast explosionsartad utveckling.68 Nästan 90 procent av kommunerna och samtliga lands66

Wide, 2015.
SCBs undersökning avser mandatperioden 2010–2014. Se en längre diskussion i kapitel 9
om medborgardialog och samråd. Se även en undersökning från 2005 (Gilljam & Jodal) där
en betydligt större andel, 97 procent av de 279 kommuner som besvarade enkäten, uppgav
att de hade ett råd för funktionshindersfrågor.
68
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, rekommenderar respektive
67
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ting hade 1977 inrättat funktionshindersråd.69 Svenska kommunförbundet (nu SKL) rekommenderade sina medlemmar att inrätta ett
sådant organ. Syftet med råden var enligt Handikapputredningen
att tillvarata de synpunkter som personer med funktionsnedsättning hade, specifikt mot bakgrund av att de var underrepresenterade
i politiska församlingar. Råden skulle ha en samordande uppgift,
inte beslutande, och bidra till en mer samlad opinionsyttring från
funktionshindersrörelsen. I flera kommuner och landsting benämns
numera råden som tillgänglighetsråd alternativ funktionshindersråd.70
Råden sorterar vanligen under socialnämnden eller kommunstyrelsen. Det är i regel en förtroendevald med flera tunga uppdrag
som är ordförande i råden och i majoriteten av de studerade råden
får ledamöterna arvode för sin medverkan. Det finns vissa skillnader i hur råden är organiserade, men i regel består de av ett tiotal
ledamöter varav hälften utses av kommunen, och oftast är politiker,
och den andra hälften utses av organisationer inom funktionshindersrörelsen. Enligt en uppföljning av funktionshinderspolitiken
på lokal nivå av Myndigheten för delaktighet uppger ungefär
hälften av kommunerna att de samråder kring frågor om kultur,
fysisk tillgänglighet och idrott. Mindre vanligt är det med samråd
inom arbetsmarknadsområdet och kring frågor som rör utbildning.
Där samråder 15 respektive 31 procent av kommunerna med funktionshindersrörelsen inför beslut.71
Utvärderingar av funktionshindersråden
Statens handikappråd har följt upp utvecklingen av råden vid två
tillfällen, 1976 och 1992, och resultaten var samstämmiga.72 Den
bild som ledamöterna i råden tecknar är i huvudsak positiv. Råden
ansågs ha en aktiv och pådrivande roll och har enligt ledamöterna
ålägger visserligen landstinget och kommunen samverka med andra samhällsorgan och organisationer, men det behöver inte ske i den form som det stora flertalet kommuner och landsting
valt, nämligen inrättandet av samrådsforum där intresseorganisationerna är representerade.
69
Statens Handikappråd, 1978.
70
Funktionshindersråd kommer att användas i texten och avser då även råd som benämns
handikappråd, råd för personer med funktionsnedsättning eller tillgänglighetsråd.
71
Myndigheten för delaktighet, 2014a.
72
Carstensen, 1993.
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bidragit till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning. Ledamöterna framförde dock kritik mot att råden inbjuds
att lämna synpunkter alltför sent i beslutsprocessen, när möjligheterna att påverka är begränsade. En jämförelse av undersökningarna från 1976 och 1992 visar att råden blivit ett bättre verktyg
för inflytande, vilket kan bero på att det har skett en breddning av
funktionshindersorganisationerna som bjuds in, att råden i högre
utsträckning har möjlighet att lämna synpunkter vid remissbehandling och att fler råd förfogar över en egen budget.
En liknande studie av hur väl råden för personer med funktionsnedsättning fungerade genomfördes 2012 av Socialstyrelsen. Studien
inkluderade även råden för pensionärer. Enligt denna har de flesta
kommuner och landsting ett funktionshindersråd medan en liten
andel kommuner har slagit samman pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Några uppger att man har en annan benämning på
rådet. I studien uppger många råd att de saknar inflytande när det
gäller viktiga och långsiktiga frågor. Vidare uppger flera råd att de
får komma in i beslutsprocessen alltför sent, något som begränsar
deras möjligheter att påverka.73
Den undersökning som Socialstyrelsen gjorde 2012 visade en
stor variation i hur rådens uppgift uppfattades av de tjänstemän
som intervjuades. En slutsats som framkom i undersökningen är att
endast 43 procent av de intervjuade tjänstemännen i kommunerna
och 23 procent av tjänstemännen i landstingen betraktade råden
som ett forum för att öka inflytandet, delaktigheten och medbestämmandet för gruppen. En övervägande majoritet av tjänstemännen i
kommunerna och landstingen menade i stället att råden utgjorde
ett forum för informationsutbyte och att de var ett rådgivande
organ. Synen på rådens funktion som tjänstemännen gav uttryck
för var därmed inte i enlighet med de gällande reglementena.
Barnombudsmannen konstaterade i en rapport från 2004 att det
främst är äldre personer med funktionsnedsättning som deltar i
diskussionerna med politiska beslutsfattare. Andelen ledamöter i
funktionshindersråden under 40 år var nämligen väldigt låg, endast
nio procent. Barnombudsmannen menade att en konsekvens av
detta var att frågor som rör barn- och ungas situation hade svårt att
73

Socialstyrelsen, 2012b.
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göra sig gällande i diskussionerna.74 I Barnombudsmannens rapport
från 2008 framkom det att mindre än en fjärdedel (22 procent) av
funktionshindersråden hade hanterat frågor om barns- och ungas
situation.75
Något som har betydelse för vilka frågor som tas upp i diskussionerna är vilka organisationer som är representerade i råden.
Flera studier visar att representationen i funktionshindersråden
varit relativt oföränderlig och att det i första hand är organisationer
som arbetar med frågor runt fysiska funktionsnedsättningar som
har störst representation i funktionshindersråden.76
Väl fungerande råd – vad är receptet?
En undersökning som SKL låtit genomföra om framgångsfaktorer
för förbättrad tillgänglighet visar att en faktor som lyfts fram av
flera av de intervjuade är förekomsten av ett fungerande tillgänglighetsråd eller motsvarande.77 Funktionshindersrörelsen har också
i flera skrifter betonat vikten av väl fungerande råd. En faktor som
har lyfts i flera av dessa är att ägandeskapet av rådet tillfaller kommunen eller landstinget och att det inte är funktionshindersrörelsens organ.78 När råden inrättas bör därför ett regelverk och direktiv för rådets arbete fastställas. Det underlättar för rörelsens ledamöter att förstå sin roll och bidrar till att syftet med rådet är tydligt
kommunicerat och förankrat bland deltagarna. Vikten av att personer i ledande ställning i kommunerna och landstingen deltar i
råden har lyfts, liksom vikten av att nomineringsförfarandet går via
samarbetsorganisationerna. En fråga som rörelsen också har påpekat
är vikten av att mötesarvode utgår till de representanter som
inbjuds att delta. Både för att likställa deras deltagande med de
politiker som innehar ett uppdrag att sitta i rådet, men även för att
möjliggöra att fler kan delta och därmed öka den politiska jämlikheten.

74

Barnombudsmannen, 2004.
Barnombudsmannen, 2008.
Johansson, Johansson & Scaramuzzino, 2011, s. 36.
77
SKL, 2012b, s.10.
78
Se bland annat HSO Skåne, 2007.
75
76
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Överväganden och förslag om delaktigheten
och inflytandet för personer med
funktionsnedsättning

Sammanfattande analys: Personer med funktionsnedsättning utgör en grupp som utestängs från flera arenor på grund av bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är diskriminerande
och utgör ett hinder för att personer med funktionsnedsättning
ska bli fullt delaktiga i demokratin. Åtgärder som syftar till att
säkerställa lika möjligheter till delaktighet och inflytande i politiska beslutsprocesser för alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, är därför nödvändiga.
Personer med funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i
demokratin än den övriga befolkning. Detta avspeglar sig i valdeltagandet och representationen i politiska församlingar. Bristande
tillgänglighet av olika slag utgör fortsatt ett hinder för personer
med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhället. Vår översyn
av vilka möjligheter som finns för personer med funktionsnedsättning att delta och utöva inflytande, antingen i egenskap av medborgare eller i rollen som förtroendevald, visar att det finns ett
behov av ytterligare åtgärder.
En del av orsakerna till sämre delaktighet handlar om brister i
utformningen av stadsmiljön, kollektivtrafiken, information och
kommunikation. Utvecklingen går dock åt rätt håll. År 2000 var
endast 27 procent av fullmäktiges lokaler fullt tillgängliga, vilket
kan jämföras med 82 procent av lokalerna 2015. Vi anser dock att
det är allvarligt att det fortfarande finns betydande brister gällande
tillgängligheten. Lokalerna som används för politiska möten kan
vara omöjliga att komma in i för en rullstolsburen person och hörslingor och annan teknisk utrustning är inte alltid tillgängliga eller
fungerande. Brister i bemötandet är en annan faktor som kommit
upp i de samråd som vi har genomfört. Ett problem är också att
tillgängligheten till de möteslokaler som de politiska partierna
använder ibland är bristfälliga. För att undanröja hinder för delaktighet och skapa en långsiktigt hållbar utveckling mot ett samhälle där alla människor, oavsett funktionsförmåga, kan vara del-
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aktiga behöver tillgänglighetsarbetet öka i såväl omfattning som
intensitet.
Vår översyn visar även att det finns andra utmaningar när det
gäller att utöva sina politiska rättigheter. Som vi redovisar i kapitel 13
om medborgarförslag och folkmotion är det endast en fjärdedel av
kommunerna och landstingen som informerar invånarna om möjligheten att lämna medborgarförslag på ett sätt som är tillgängligt
för alla, oavsett funktionsförmåga. Personer med funktionsnedsättning är inte heller en av de grupper som kommuner och landsting
har uppgett att de prioriterar när de bjuder in till medborgardialog
av olika slag. En möjlig förklaring kan vara att det i nästan alla
kommuner och landsting finns mer eller mindre institutionaliserade funktionshindersråd. Samtidigt som dessa fyller en viktig funktion är det viktigt att beakta att rätten till politiskt deltagande är en
mänsklig rättighet som tillkommer alla.
15.7.1

Demokratisk delaktighet ska utgöra ett mål
i funktionshinderspolitiken

Utredningens förslag: I syfte att säkerställa att den demokratiska delaktigheten får större utrymme i funktionshinderspolitiken bör demokratisk delaktighet och inflytande för personer
med funktionsnedsättning utgöra ett eget mål i den kommande
funktionshindersstrategin.
Strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken antogs
2011 och sträcker sig fram till 2016. I strategin anges konkreta mål
som årligen följs upp. Tio politikområden som ska bevakas har
identifierats, liksom 22 strategiska myndigheterna med ett särskilt
ansvar för strategins genomförande. De tio politikområdena spänner
över viktiga och centrala frågor som arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, socialpolitik, kulturpolitik och it-politik. Demokratisk delaktighet och inflytande är dock inte ett av dessa områden.
Vi anser att det finns starka skäl att införa ett mål om demokratisk
delaktighet i den strategi som ska börja gälla från 2017.
Genom att ett mål om demokratisk delaktighet antas understryks vikten av att tillgänglighetsarbetet bör genomsyra det demokratifrämjande arbetet. De strategiska myndigheterna åläggs på så
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sätt att prioritera detta när de arbetar med frågor som rör personer
med funktionsnedsättning. Eftersom demokrati inte är ett av målen
i funktionshinderspolitiken är också information och statistik vad
gäller representationen av personer med funktionsnedsättning
begränsad. Ett konkret mål gör det möjligt att mäta, granska och
värdera tillgänglighetsarbetet inom området och på så vis synliggöra utvecklingen. Frånvaron av ett uttalat mål kan också ha påverkat de politiska partiernas anträngningar att nominera personer
med funktionsnedsättning och därmed förbättra den sociala representativiteten i de politiska församlingarna. Vårt förslag skulle utöver att bidra till att tillgänglighetsarbetet ökar, i såväl intensitet
som omfattning, även kunna bidra till att föra in funktionsförmåga
som en naturlig del i partiernas nomineringsprocesser. Frågor om
representationen av personer med funktionsnedsättning i politiken
har enligt vår mening en alltför undanskymd plats, både i samhällsdebatten och inom de politiska partierna.
15.7.2

Insatser för att öka valdeltagandet för personer med
funktionsnedsättning

Utredningens bedömning: Personer med funktionsnedsättning
röstar i lägre utsträckning än övriga befolkningen. Mot denna
bakgrund bör insatser för att öka valdeltagandet i gruppen
genomföras.
Det finns skillnader i valdeltagandet mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen. Det är främst personer med
nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga samt besvär av oro, ångest och
ängslan som röstar i lägre utsträckning än personer utan dessa
nedsättningar eller besvär. Det är därför positivt att flera förändringar införts som förbättrar tillgängligheten och som därmed kan
bidra till att öka valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Exempel på dessa förändringar är att det numera tillåts
partisymboler i färg på valsedlarna, att det blir möjligt att rösta
utanför ett röstmottagningsställe i de fall lokalen inte är tillgänglig
och att ambulerande röstmottagare införts som ska underlätta för
väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder
har svårt att ta sig till ett röstmottagningsställe.
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Utöver dessa förändringar anser vi att riktade insatser mot
gruppen är nödvändiga. Regeringen avsatte inför valen 2014 medel
för att stödja Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation i arbetet att
driva hemsidan ”Alla väljare” med lättlästa nyheter och lättläst
valinformation i samband med de allmänna valen 2014.79 Regeringen har fortsatt att stödja Myndigheten för tillgängliga mediers
arbete med lättläst nyhetsinformation.80 Eftersom valdeltagandet
bland grupper i behov av lättläst och tillgänglig information, t.ex.
personer med kognitiv funktionsnedsättning är lågt, anser vi att det
är angeläget att satsningar av detta slag fortsatt genomförs. Det är
även angeläget att information inför valen lämnas på teckenspråk.
Som vi visat i vår översyn var det endast fem av de nio granskade
partierna som hade information på teckenspråk, i form av informationsmaterial, på sina hemsidor. Vi anser även att det är viktigt
att säkerställa att röstmottagarna vid valen har kunskap om vilka
rättigheter personer med funktionsnedsättning har så att de ges
biträde att göra i ordning sin röst. Som vi konstaterar i vår översyn
har det förekommit att väljare nekats den möjligheten. Vi anser
därför att den obligatoriska utbildningen för alla valförrättare bör
stärkas i detta avseende.
2011 års vallagskommitté föreslog att det skulle tillsättas en
utredning med uppdrag att närmare överväga förutsättningarna för
att införa en försöksverksamhet vid de allmänna valen 2018 med ett
e-röstningssystem. Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet.
Tekniska lösningar kan bidra till att t.ex. personer med nedsatt syn
och personer i behov av assistans kan rösta utan att röja valhemligheten. Det finns flera exempel på sådana tekniska lösningar som
används i andra länder, t.ex. förstoringsapparater i vallokalerna och
möjligheter att rösta elektroniskt med hjälp av datorer i vallokalerna
där valsedlar skrivs ut. Vi anser att regeringen bör överväga att
utreda hur sådana lösningar kan användas även i Sverige.

79
80

Se regeringsbeslut Ju2013/8323/D och Ju2014/6942/D.
Se regeringsbeslut Ku2015/02785D.
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Rätt till särskilt stöd och särskild service vid
genomförandet av politiska förtroendeuppdrag

Utredningens bedömning: Vid beräkningen av tid inom ramen
för en behovsbedömning ska förtroendevalda med nedsatt funktionsförmåga som blivit beviljade insatser enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken eller ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (2001:453), om behoven inte tillgodoses på annat sätt, få tillgodoräkna sig tid som är direkt
kopplad till att kunna fullgöra ett uppdrag som förtroendevald
inom kommun, landsting eller riksdagen. Regeringen får meddela föreskrifter om bedömningen av hur antalet timmar ska
beräknas.
Vi har uppmärksammats på de svårigheter som förtroendevalda i
behov av personlig assistans möter vad gäller den tid de kan lägga
ned på sitt förtroendeuppdrag. Det är viktigt att den bedömning av
vilken tid i timmar som rätten till stöd och service ska avse också
omfattar tid för att fullgöra ett förtroendeuppdrag. Som vi har visat
i kapitel 8 om förtroendevaldas villkor upplever flera förtroendevalda svårigheter när det gäller att kombinera förtroendeuppdraget
med familje- och arbetsliv. Dessa utmaningar tilltar avsevärt om
den förtroendevalde är i behov av personlig assistans eller ledsagarservice för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Reglerna för dessa
insatser är detaljerade, förekommer delvis i olika regelverk och fler
än en myndighet fattar beslut. Därtill tillkommer att lokala arvodesoch kostnadsersättningsregler ser olika ut. Företrädare för funktionshindersrörelsen har i våra samråd informerat om att förtroendevalda i behov av personlig assistans eller ledsagarservice uppger
att de behöver välja bort politiskt engagemang till förmån för att
använda de timmar som de beviljats till aktiviteter som de bedömer
som viktigare. Det kan t.ex. röra sig om att hämta barnen på förskolan eller genomföra en annan aktivitet med familjemedlemmar.
Rätten till personlig assistans och ledsagarservice följer av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
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Lagen gäller för en viss angiven personkrets,81 under förutsättning
att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt.82 Genom
insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ledsagarservice kan också beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Till skillnad från regleringen i LSS gäller rätten till
bistånd enligt SoL generellt, dvs. inte endast en viss snävare personkrets, men å andra sidan avser biståndet att den enskilde ska få
en skälig levnadsnivå (till skillnad från goda levnadsvillkor).
Kommunerna har det yttersta ansvaret enligt SoL och ett basansvar för insatser enligt LSS. Kostnadsansvaret för personlig assistans är delat med staten, enligt reglerna i socialförsäkringsbalken
(SFB). Ersättning för kostnader för personlig assistans betalas ut
till den enskilde, som själv väljer hur assistansen ska ordnas. Den
enskilde har därmed möjlighet att bestämma hur insatserna enligt
LSS blir utformade. Brytpunkten för finansieringsansvaret vid assistansersättning ligger på 20 timmar (se mer nedan). Det betyder att
socialnämnden och försäkringskassan var för sig bedömer den
enskildes behov av personlig assistans enligt LSS genom att beräkna
tid för detta, i praktiken inte sällan på minutnivå.
Närmare om insatserna
Personlig assistans (9 § 2 punkten) är ett personligt utformat stöd
till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med vad som i lagens mening utgör grundläggande behov.
Detta är hjälp med att sköta sin personliga hygien, måltider, att klä
av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
kräver ingående kunskaper om den med funktionsnedsättning
(9 a §).83
Om en person, som tillhör personkretsen, inte behöver hjälp
med de grundläggande behoven utan i stället behöver hjälp med att
delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, delta i samhällslivet eller
liknande kan insatsen ledsagning (9 § 3 punkten) vara aktuellt.
81

Se LSS 1 §, bl.a. personer med utvecklingsstörning, med bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada eller med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
82
Se LSS 9 § 2 och 3 jämförd med 7 §.
83
Prop. 1995/96:146, s. 13 f.
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Ledsagarservice är en verksamhet som kan underlätta för personer
med omfattande funktionsnedsättningar att åta sig ett förtroendeuppdrag. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets, men som inte har personlig assistans.84 I jämförelse med
personlig assistans är det en avsevärt mindre del av LSS-insatserna
som sker i form av ledsagarservice, nio procent. Av SoL-insatserna är
det drygt fyra procent som är ledsagning.85
Insats enligt 9 § 2 LSS består av biträde av personlig assistent
eller ekonomiskt stöd till kostnader för sådan assistans, till den del
behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. En försäkrad, som tillhör
personkretsen enligt LSS, har rätt att för sin dagliga livsföring få
assistansersättning om hen behöver hjälp av en personlig assistent
för sina grundläggande behov med i genomsnitt mer än 20 timmar i
veckan (51 kap. 2 och 3 §§ SFB).86 Det betyder att staten bekostar
de timmar som överstiger 20 timmar i veckan. Detta gäller oavsett
hur personen väljer att ordna sin assistans. Det är Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning, utifrån en bedömning
av det behov den försäkrade har. Assistansersättningen uppgår i
regel till ett av regeringen fastställt schablonbelopp per beviljad
assistanstimme. Försäkringskassan betalar ut hela assistansersättningen till den försäkrade. Hen kan själv anställa personliga assistenter eller mot ersättning anlita en kommun eller annan som
arbetsgivare för dessa. Kommunen ersätter därefter kostnaderna
för de 20 första timmarna per vecka till Försäkringskassan, (se
51 kap. 22 § SFB). Om behovet av personlig assistans är lägre än
eller uppgår till 20 timmar har kommunen själv finansieringsansvaret.87
Biträde av personlig assistent kan ges genom personligt vårdbiträde som är anställt hos kommunen, i ett kooperativ, en organisation eller på ett företag. En personlig assistent kan också vara
anställd av personen med funktionsnedsättning. Om den enskilde
själv önskar vara arbetsgivare för den personliga assistenten eller
själv anlita annat organ än kommunen kan kommunen ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader. Den enskilde personen får då själv
84

Prop. 1992/93:159, s. 74.
Socialstyrelsen 2011: Ledsagning enligt LSS och SoL.
86
Undantag finns, se 106 kap. 24 § SFB.
87
Prop. 1996/97:150, s. 138.
85
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ordna sin personliga assistans på det sätt som hen anser är bäst.
Den grundläggande principen är att rätten till bidraget från kommunen följer samma villkor som rätten till biträde av personlig assistent.88
Rätt till personlig assistans för att delta i samhället som förtroendevald
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande
behov har även rätt till insatsen för andra personliga behov om
behoven inte tillgodoses på annat sätt (9 a § andra stycket LSS).
Andra personliga behov kan till exempel vara behov av hjälp för att
kunna arbeta eller studera. Det kan också vara behov av hjälp med
att utföra sina fritidsintressen eller annat som leder till att personen
kan leva ett liv så likt andra som möjligt.89 Assistans för att kunna
fullgöra ett uppdrag som förtroendevald, särskilt om det rör sig om
att som förtroendevald kunna delta i beslutande församlingars möten,
utgör därmed sådana andra personliga behov som insatsen kan avse.
Principen är den att om kommunen beviljar personlig assistans
bör stödet beviljas i sådan omfattning att även den enskildes behov
av andra personliga stödinsatser kan tillgodoses, även sådant stödbehov som sett för sig kanske inte skulle ge rätt till personlig
assistans – om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.90 Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan rätt till assistans
således finnas exempelvis med förberedelser inför möten, med att
göra sig förstådd och själv ta emot information samt med ledsagare
vid förflyttningar och deltagande i olika aktiviteter som har klar
koppling till uppdraget.
Av Försäkringskassans vägledning (som rör rätten till assistansersättning enligt SFB, men som också kommunernas behovsbedömning ofta utgår från), framgår det att bl.a. tid för sammanträden
omfattas. I vägledningen nämns också situationen att sekretess kan
innebära att assistenten inte kan vara i den funktionsnedsattes
omedelbara närhet.91 Detta bekräftar att tid som är direkt kopplad
88

Se Karnov, Internet, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 §,
not 29, den 18 november 2015.
89
Prop. 1992/93:159, s. 64.
90
Se Lundgren m.fl., Nya sociallagarna (1 januari 2015, Zeteo), kommentaren till 9 a § LSS.
91
Assistansersättningen 2003:6, version 13 daterad hösten 2014, s. 131.
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till att fullgöra ett förtroendeuppdrag kan ingå vid bedömningen av
omfattningen av andra personliga behov enligt 9 a § LSS. Sammantaget gäller att inte endast tid på beslutande möten, utan också tid
för förberedelse inför sådana möten, transport och efterarbete såsom justering av protokoll eller liknande redan i dag kan ingå i
assistansersättningen – om behovet inte tillgodoses på annat sätt.
Med personlig assistans menas därmed inte bara att det ska finnas
någon tillgänglig för att hjälpa till att lösa vissa praktiska problem
utan det avser att den i behov av assistans ska kunna ges möjlighet
till jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Med andra
ord en möjlighet att leva som andra.
Rätten att verka politiskt bör tydligt uttryckas i Försäkringskassans
vägledning samt i kommunernas riktlinjer
I syfte att säkerställa att personer i behov av personlig assistans
eller ledsagarservice kan åta sig politiska uppdrag och delta på lika
villkor vore det önskvärt att den vägledning som Försäkringskassan
tagit fram (Assistansersättningen 2003:6, version 13) uttryckligen
berör behovet av personlig assistans eller ledsagarservice vid politiskt engagemang. Detsamma gäller sådana riktlinjer som en kommun använder i sin behovsbedömning.
Vår bedömning är att 9 a § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade omfattar personlig assistans och ledsagarservice
vid politiska förtroendeuppdrag. Detta framgår dock inte tillräckligt tydligt av Försäkringskassans vägledning, som fungerar som ett
stöd i bedömningen av vilka insatser som den enskilde är berättigad
till. Det stöd för bedömningen som tillämpas i kommunerna utgörs
av riktlinjer som tas fram av varje kommun. Riktlinjerna korrelerar
normalt sett med Försäkringskassans tillämpning av reglerna. Mot
denna bakgrund är det önskvärt att Försäkringskassans vägledning
tydligt anger vad som gäller, för likabehandling och för den enskilde
som överväger att åta sig ett politiskt förtroendeuppdrag. I sammanhanget noterar vi att regeringen kan meddela föreskrifter om bedömningen av hur antalet timmar ska beräknas. Vi anser även att
rätten för den enskilde att åta sig och fullgöra ett politiskt förtroendeuppdrag tydligt ska behandlas i de riktlinjer som tillämpas i
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bedömningen i kommunerna.92 Här finns utrymme för kommunen
att också använda sig av arvodes- och ersättningsregler som verktyg
för att stärka möjligheterna till att åta sig ett förtroendeuppdrag.
Som ett exempel framgår det av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Landstinget Västernorrland att ersättning utgår för
de särskilda kostnader som hör till uppdraget för förtroendevalda
med funktionsnedsättning. Dit räknas kostnader för resor, personlig assistent, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar
och liknande.93
Vi har övervägt att föreslå att 4 kap. 33 § KL ska förtydligas. Av
den bestämmelsen framgår det att kommuner och landsting ska
verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i
handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. Bestämmelsen, som är av målsättningskaraktär, avser sådana
generellt verkande åtgärder som behöver vidtas för att det ska vara
möjligt för förtroendevalda med funktionshinder att delta i kommuners och landstings handläggning av ärenden. Med detta avses
både möjligheten att ta del av sammanträdeshandlingar och möjligheten att delta i de överläggningar som föregår beslutsfattande.
Vi menar dock att det inte är ändamålsenligt att skärpa bestämmelserna i kommunallagen, mot bakgrund av att rätten till personlig assistans i samband med förtroendeuppdrag redan regleras i LSS.
Vi har dock noterat att kommunernas tillämpning av bestämmelsen i
kommunallagen skiljer sig åt.
Sammanfattningsvis anser vi att det för många personer med
funktionsnedsättning inte är tillräckligt med generellt skrivna formuleringar i de vägledningar som tillämpas för att de ska kunna
delta i det politiska livet. För att dessa personer ska ha möjlighet att
bli mer delaktiga och aktiva i politiken krävs att rätten att verka
politiskt uttrycks tydligt i de vägledande dokumenten.

92

Se en längre diskussion i Erlandsson, 2014.
Landstinget Västernorrland, landstingsfullmäktige 2015-06-24 § 112, dnr 228/109303, Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd.
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En utredning om behov av assistans i sekretessbelagda
ärenden

Utredningens bedömning: Vissa förtroendevalda har en funktionsnedsättning som innebär behov av assistans för att de ska
kunna tillgodogöra sig material före och under sammanträden.
En utredning bör tillsättas för att se över förutsättningarna för
förtroendevalda med funktionsnedsättningar som innebär behov
av assistans att utöva sina uppdrag utan hinder för sekretess.
Justitieombudsmannen (JO) har i ett beslut uppmärksammat att
förtroendevalda med behov av assistans för att tillgodogöra sig
material före och under sammanträden kan få problem att fullgöra
vissa uppdrag på grund av reglerna om offentlighet och sekretess.94
Av beslutet framgår att en ledamot i en socialnämnd behövde på
grund av en funktionsnedsättning hjälp bl.a. vid nämndens sammanträden för att kunna ta del av handlingar m.m. Ledamoten hade
beviljats personlig assistans, men assistenten tilläts inte närvara när
nämnden behandlade ärenden i vilka det förekom uppgifter som
omfattades av sekretess. I beslutet konstaterar JO att en personlig
assistent i sin egenskap av assistent inte deltar i handläggningen av
ett ärende hos nämnden. Av principerna om intern sekretess följer
att socialnämnden därför inte kan låta assistenten vara med på
sammanträdet om det skulle innebära att hen får ta del av uppgifter
som omfattas av sekretess hos nämnden. Ingen kritik riktades mot
nämnden för dess handläggning av frågan.
I detta beslut uttalade JO vidare att frågan om rätt för en
utomstående att närvara vid ett nämndsammanträde där hemliga
uppgifter behandlas är större än den som diskuteras i det enskilda
ärendet samt att de aktualiserade frågorna är av delvis principiell
betydelse bl.a. med anledning av Sveriges åtaganden i internationella konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (se artikel 29 i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning).
Vi kan i likhet med JO konstatera att frågan har större vidd än
enbart för personer som har rätt till personlig assistans. Även per94

Justitieombudsmannen, dnr 710-2011, 28.09.2012.
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soner som inte har rätt till assistans kan behöva hjälp med att
tillgodogöra sig material inför eller under ett sammanträde. Vidare
bör denna problematik kunna aktualiseras även för andra än kommunala förtroendevalda t.ex. för nämndemän i domstolar och ledamöter av skattenämnder. Det är naturligtvis av stor vikt att även
människor som har behov av assistans för att kunna tillgodogöra
sig material ska kunna fullgöra sådana uppdrag där uppgifter som
skyddas av sekretess förekommer. Detta understryks av de internationella åtaganden som Sverige har gjort på området. En sådan
reglering får dock inte innebära någon försvagning av skyddet för
känsliga uppgifter som behandlas av det allmänna. De förtroendevaldas rättighet att kunna delta i den demokratiska processen får
inte innebära ett minskat skydd vad gäller utsatta personers integritet. Frågan bör därför enligt utredningens mening utredas i särskild
ordning för att säkerställa ett regelverk som kan tillgodose båda
dessa behov.
15.7.5

Tillgängliga lokaler för politiska möten

Utredningens bedömning: Kommunen eller landstinget bör tillhandahålla tillgängliga lokaler för politiska möten, särskilt partigruppsmöten och nämndsammanträden.
Den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken lyfter
fram tillgänglighet som ett av huvudområdena och arbetet med att
tillgängligöra lokalerna har, som vår översyn visat, förbättrats.
Enligt den enkät som vi skickat till kommunerna och landstingen
finns det dock fortfarande brister i den fysiska tillgängligheten och
då i synnerhet i de lokaler som används för nämndsammanträden.
Medan 82 procent av kommunerna och landstingen uppger att de
lokaler som används för fullmäktigesammanträdena är tillgängliga är
det endast 57 procent av lokalerna som används för nämndsammanträden som är helt tillgängliga. Något vi har uppmärksammats på av
organisationerna i funktionshindersrörelsen är att bristerna i de
lokaler som används för partimötena generellt är ett problem då de
sällan är tillgängliga.
Mot bakgrund av de brister som finns gällande tillgänglighet
anser vi därför att kommunerna och landstingen bör säkerställa att
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lokalerna som används för nämndsammanträden är tillgängliga. Vi
anser vidare att kommunerna och landstingen bör erbjuda partierna
tillgängliga lokaler för de partiinterna mötena som hålls i kommunerna och landstingen. I kapitel 6, om de politiska partierna, så
diskuterar vi också behovet av ett särskilt stöd för tillgänglighetsarbete i de politiska partierna.
15.7.6

Ökad tillämpning av beslutsfattande på distans

Vår bedömning: Fullmäktige bör möjliggöra beslutsfattande på
distans i fullmäktige och nämnder.
Den 1 februari 2014 blev det möjligt för ledamöter att delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det
och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta
på lika villkor (5 kap. 38 a § KL). Samtidigt blev det möjligt för
fullmäktige att besluta att nämndledamöter får delta i beslutsfattande på distans i kommun- och landstingsnämnder (6 kap. 32 §
KL). Möjligheten att delta i beslutsfattande på distans motiverades
bl.a. med att det skulle underlätta för förtroendevalda med vissa
typer av funktionsnedsättning, för förtroendevalda som bor i glesbygd och för förtroendevalda med hemmavarande barn. Det finns
numera goda tekniska lösningar som möjliggör att en person som
deltar på distans kan få en lika god inblick i ärendet som den som är
närvarande på mötet. Detta till trots visar den enkät som vi genomfört att endast fyra procent av fullmäktige i kommunerna har fattat
beslut för att möjliggöra ett beslutsfattande på distans.
I ljuset av den bristande tillgängligheten i de lokaler som används för i synnerhet nämndmötena vill vi uppmana fullmäktige i
kommuner och landsting att fatta beslut om att tillåta beslutsfattande på distans. Utredningens bedömning innebär inte att den
bristande tillgängligheten i de lokaler som används för fullmäktigesamt nämndmöten inte bör åtgärdas, men i syfte att tillgängligöra
och förenkla deltagandet och för de förtroendevalda ser vi det som
angeläget att fler kommuner och landsting möjliggör för de förtroendevalda att delta på distans.
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Funktionshindersråd bör finnas i alla kommuner
och landsting

Utredningens bedömning: Kommunerna och landstingen bör ha
råd för samverkan med funktionshindersrörelsen. Fullmäktige
bör anta reglementen för rådens funktion i den kommunala organisationen.
En övervägande majoritet av kommunerna och landstingen har inrättat samverkansråd där organisationerna i funktionshindersrörelsen inbjuds att medverka. Råden har en viktig uppgift att öka delaktigheten och inflytandet för personer med funktionsnedsättning
i den politiska beslutsprocessen genom att organisationerna som
företräder personer med funktionsnedsättning får möjlighet att bidra med kunskap och synpunkter i beslutsprocessen.
De kartläggningar som vi har tagit del av och som undersökt
rådens effektivitet i att verka som en kanal för personer med funktionsnedsättning att framföra sina synpunkter visar att det finns
stora skillnader mellan olika kommuner och även mellan landstingen. Många råd uppger att de saknar inflytande när det gäller viktiga och långsiktiga frågor. Vidare uppger flera råd att de får komma in i beslutsprocessen när ärendet har kommit så långt i beslutsprocessen att deras möjligheter att påverka är tydligt begränsade.
I kapitel 11 om medborgardialog föreslår vi att fullmäktige ska
verka för att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta och
framföra sina synpunkter inför beslut. Detta innebär att kommuner
och landsting bör vidta särskilda åtgärder för att se till att personer
med funktionsnedsättning kommer till tals. Vi anser vidare att
funktionhindersråden är en bra metod för att försäkra delaktighet
och inflytande för denna grupp och att råden bör användas för
strategiska beslut och vägval. En central placering av råden är enligt
de kartläggningar vi tagit del av viktigt. I kartläggningarna understryks dessutom vikten av att personer i ledande ställning i kommunerna och landstingen deltar i råden. Ytterligare en faktor som
identifierats som viktig för att råden ska fungera är förekomsten av
ett regelverk. Vi anser därför att reglementen för rådens funktion
och placering i den kommunala organisationen bör tas fram lokalt
och antas av fullmäktige. I dessa reglementen bör representativitet
vägas in i syfte att säkerställa att funktionshindersrörelsen i sin
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helhet, så långt det är möjligt, ges möjlighet att utöva inflytande. I
de samråd utredningen har haft med organisationer i funktionshindersrörelsen framkom det att möjligheterna för yngre representanter från funktionshindersorganisationerna att delta i dessa
försvåras av olika skäl. Mötena förläggs i regel till dagtid, något
som försvårar att kombinera deltagande i funktionshindersråden
med studier eller förvärvsarbete. Frågor av vikt för unga personer
med funktionsnedsättning riskerar på så sätt att osynliggöras.
I vår översyn har vi även noterat att flera kommuner och landsting valt att slå samman funktionshindersråden med pensionärsråden. En sammanslagning kan leda till att frågor av vikt för personer med funktionsnedsättning osynliggörs. Detta mot bakgrund
av att de frågor som rör personer med funktionsnedsättning inte
nödvändigtvis är åldersrelaterade. Vi anser därför att det är viktigt
att kommunerna och landstingen skapar separata forum för samråd
och dialog med organisationerna i funktionshindersrörelsen och
äldre.
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Konsekvenser av förslagen

16.1

Kraven på konsekvensanalysen

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för
kostnader och intäkter för staten, kommuner, landsting, företag
eller andra enskilda. En beräkning av eventuella konsekvenser samt,
i förekommande fall, förslag till finansiering ska också redovisas i
betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska även dessa redovisas.
Utredningen ska belysa förslagens konsekvenser för det kommunala självstyret. Av 14 kap. 3 § RF framgår det att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Om förslagen i övrigt har betydelse för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service
i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags
eller för jämställdheten mellan kvinnor och män samt för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen, ska detta också redovisas.
Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler ska föreskrifternas konsekvenser redovisas i en konsekvensutredning i enlighet med bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Enligt 6 § konsekvensutredningsförordningen ska en konsekvensutredning innehålla bl.a. en beskrivning av vad man vill uppnå, en
beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill
uppnå och vilka effekterna blir om en reglering inte kommer till
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stånd. Vidare ska uppgifter om vilka som berörs av regleringen
redovisas, liksom om förslagen överensstämmer med, eller går utöver, de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Bedömningar av om särskild hänsyn behöver tas
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov
av speciella informationsinsatser ska också göras.
Om regleringen kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar ska konsekvensutredningen också, enligt 7 §, innehålla en beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher
företagen är verksamma i samt storleken på företagen, och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. Vidare
ska utredningen beröra i vilken utsträckning regleringen kan komma
att påverka konkurrensförhållandena för företagen, hur regleringen i
andra avseenden kan komma att påverka företagen, och om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning.

16.2

Utredningens konsekvensbeskrivning

Utredningen lämnar förslag till författningsändringar, nya målsättningar, utredningar och regeringsuppdrag. Därutöver gör utredningen
ett antal bedömningar och rekommendationer. Konsekvensbeskrivningen berör enbart de förslag som vi lämnar.
Syftet med utredningens förslag är att stärka individens möjligheter till inflytande och att bredda det demokratiska deltagandet.
Vi har valt att beskriva konsekvenserna för såväl jämställdhet som
jämlikhet.
Utredningen har valt att i första hand belysa konsekvenserna av
de olika författningsförslagen som presenterats inom respektive
kapitel. I kapitlen ges även mer ingående beskrivningar av förslagens syften, målgrupper, konsekvenser av att inte genomföra förslagen och möjliga alternativa lösningar. Inget av utredningens förslag bedöms ha påverkan på de åtaganden Sverige har med anledning av EU-medlemskapet eller andra skyldigheter som kommer av
de internationella konventioner som vi har anslutit oss till.
Vi har inför konsekvensbeskrivningen kontaktat kommuner,
landsting, myndigheter och SKL för att få fram underlag för våra
kostnadsbedömningar. De uppgifter som vi har tagit del av har ofta
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varit uppskattningar och konsekvensbeskrivningen är därför övergripande och resonerande.
Vi har valt att beskriva konsekvenserna för varje förslag och
fokuserar på kostnader och intäkter, konsekvenser för det kommunala självstyret, jämställdhet och jämlikhet samt övriga konsekvenser.
16.2.1

Ett nytt mål för demokratipolitiken – förslag i kapitel 3
och kapitel 5

Utredningen föreslår i kapitel 3 om delaktighet och jämlikt inflytande att en ny målsättning för demokratipolitiken ska antas. Målsättningen ska vara en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Vi föreslår därutöver att en ny
maktutredning tillsätts för att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället har förändrats och för att ge
en analys om hur pågående samhällsförändringar kan påverka maktförhållandena på sikt.
I kapitel 5 om valdeltagande och politiskt engagemang lämnar
utredningen ett förslag om att arbetet med de lokala resurscentren
ska utvidgas och gör ett antal bedömningar om de åtgärder som bör
vidtas för att förslaget om en ny målsättning för demokratipolitiken ska kunna uppfyllas.
Kostnader och intäkter av en ny målsättning och
ett demokratifrämjande arbete
Med vårt förslag till ny målsättning blir demokratipolitiken mer
inriktad på de centrala demokrativärden som vi har identifierat:
delaktighet och jämlikt inflytande. I sak får inte den nya målsättningen några ekonomiska konsekvenser. Det är regeringen som
beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras inom ramen för
demokratipolitiken och målsättningen ställer inte krav på specifika
åtgärder. Däremot bör förslaget ses som en ambitionshöjning för
demokratipolitiken och därför bör det efterföljas av konkreta åtgärder.
En sådan åtgärd är förslaget rörande ett utvidgat stöd till det
civila samhället och stöd för lokala resurscenter för demokratisk
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delaktighet. Denna satsning omfattar 1,7 miljoner kronor under
2015 och fyra miljoner kronor årligen för perioden 2016–2018. I
det fall regeringen på ett mer genomgripande plan vill motverka det
demokratiska utanförskapet bör ytterligare medel tillföras. Regeringen bör också fortsatt satsa på åtgärder för ett högt och jämlikt
valdeltagande vid de allmänna valen. För att uppfylla målet för demokratipolitiken och för att kunna fördela ett stöd för demokratifrämjande åtgärder bör politikområdet få ett ökat anslag. Anslaget
bör årligen vara 20 miljoner kronor och tillföras till utgiftsområde 1,
anslag 6.1 Allmänna val och demokrati. Detta är medel som huvudsakligen ska fördelas till det civila samhället och regeringen bör
därför, utöver att tillföra nya medel, se över fördelningen mellan
olika stöd till olika aktörer inom det civila samhället och det demokratiska systemet. Regeringen fördelade t.ex. 50 miljoner kronor i
stöd till trossamfund, 450 miljoner kronor till de politiska partierna
och 1 705 miljoner kronor stöd till idrotten. Det är enligt vår mening rimligt att fördelningen av dessa medel ses över så att demokratipolitiken kan bedrivas med en högre ambitionsnivå.
Kostnaderna för satsningen på lokala resurscenter, och andra
åtgärder för att främja deltagandet, ska ses i förhållandena till de
konskevenser som en låg demokratisk delaktighet kan leda till. I
flera socioekonomiskt marginaliserade områden har social oro i form
av stenkastning mot polis och brandkår, vandalisering och uppror,
uppstått under senare år. Dessa händelser kan delvis förklaras av att
boende i områdena, och i huvudsak unga, upplever sig som maktlösa. En annan konsekvens är en ökad kriminalitet. En utveckling
med mer social oro och där fler individer lockas in i kriminalitet
eller extremistiska grupperingar medför direkta samhällskostnader i
form av ökade resurser för de rättsvårdande myndigheterna. I det
fall denna utveckling skapar mer polarisering i samhället kan det också
innebära mer omfattande kostnader på längre sikt. Det kan innebära att tilltron för samhällsinstitutioner påverkas.
Kostnader och intäkter av en ny maktutredning
Förslaget om en ny maktutredning innebär direkta kostnader för
staten. För att maktutredningen ska få förutsättningar att med hög
kvalitet bedriva en vetenskaplig översyn av maktförhållandena an-
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ser vi att 12 miljoner kronor årligen ska fördelas under en treårsperiod. Det stöd som tidigare fördelats för mångvetenskaplig demokratiforskning har årligen varit på fem miljoner kronor. Ytterligare
medel skulle kunna tillföras från Finansdepartementets anslag för
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och andra statliga
anslag för samhällsvetenskaplig forskning. Regeringen skulle dessutom kunna skapa överenskommelser med forskningsstiftelser för
att bredda finansieringsbasen. Den kommitté som ska hålla samman
arbetet bör bestå av en ordförande och två till tre sekreterare. Det
innebär kostnader på cirka tre till fyra miljoner årligen, något som
bör täckas av kommittéväsendets nuvarande anslag.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
En ny målsättning som antas av riksdagen bör genomsyra demokratiarbetet på alla nivåer – stat, kommuner och landsting – men
innebär inte i sig några inskränkningar i det kommunala självstyret.
Inte heller förslaget om en ny maktutredning har några konsekvenser för det kommunala självstyret.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Förslaget om en ny målsättning om en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och ett jämlikt inflytande har konsekvenser
för jämställdheten. Ett jämlikt inflytande innebär också ett jämställt inflytande. Vi ger också i kapitel 3 förslag på hur delmål skulle
kunna formuleras och nämner där t.ex. att de folkvalda församlingarna ska avspegla befolkningssammansättningen och att alla
individer ska ha lika och goda förutsättningar att delta, påverka och
få insyn i politiska beslutsprocesser mellan valen. Detta förutsätter
att kvinnor är lika väl representerade som män i de beslutsfattande
församlingarna och att de har samma förutsättningar att påverka,
delta och ha insyn i politiken. Genom att anta en målsättning med
delmål bör regeringen också se till att målet följs upp och att det
därmed blir möjligt för olika samhällsaktörer att vidta åtgärder. Förslaget har motsvarande konsekvenser för andra underrepresenterade
grupper, såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.
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Förslaget om ett utvidgat arbete med bl.a. lokala resurscenter är
en åtgärd som följer den nya målsättning och som bör ge positiva
följder för jämställdheten och jämlikheten.
Förslaget om att tillsätta en maktutredning bör också ses som
en del av arbetet med att uppfylla målet i demokratipolitiken. En
analys av maktförhållandena i samhället måste ta olika maktrelationer i beaktning. Det kan gälla maktposition utifrån utbildning, klass,
kön, bostadsort, etnicitet, sexuell läggning eller identitet m.m.
Andra konsekvenser
Vi bedömer i övrigt att förslagen inte har några direkta konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller företagen.
16.2.2

Förbättra den sociala representativiteten –
förslag i kapitel 7

Utredningen har i kapitel 6 gjort en omfattande analys av de politiska partiernas roll i demokratin. Vi har även i kapitel 7 undersökt
hur väl de förtroendevalda avspeglar sammansättningen i befolkning utifrån främst kön, bakgrund och ålder.
Kostnader och intäkter av förslagen
Vår bedömning är att åtgärder inom detta område måste vidtas av
de politiska partierna och därför innebär våra rekommendationer
inte att det offentliga måste tillföra ytterligare resurser. Det är dock
av stor vikt att de politiska partiernas medlemmar fortsatt gör
ansträngningar för att utveckla partierna och förbättra den sociala
representativiteten. Det är frågor som har stor betydelse för demokratins legitimitet.
Vi föreslår att SCB ska få i uppdrag att göra en uppföljning av
den sociala representativiteten vid ett tillfälle under varje mandatperiod. Den studie som SCB genomförde under 2014–2015 om vilka
som blev nominerade och valda i de allmänna valen 2014, och deras
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representativitet i förhållande till befolkningen, kostade 1 300 000
kronor. Den studien omfattade även en enkätundersökning om hur
förtroendevalda uppfattar sina uppdrag, hur de betraktar politikens
villkor och skälen till avhopp, vilken togs fram särskilt för utredningen. En sådan noggrann genomgång är inte nödvändig att göra
vid varje mandatperiod och kostnaderna för att ta fram statistiken,
vilken i huvudsak är registerdata, bör därför vara lägre. Vi föreslår
även att SCB bör få i uppgift att genomföra en särskild undersökning om nationella minoriteters politiska representation. De uppgifter vi har tagit del av för motsvarande undersökningar är cirka
300 000 kronor. Totalkostnaderna för de studier vi föreslår beräknas uppgå till 1 300 000 och ska rymmas inom utgiftsområde 1, anslag 6.1 Allmänna val och demokrati, och finansieras i enlighet med
vårt förslag ovan.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Bakgrunden till detta förslag är att få bättre underlag om hur jämställd och jämlik politiken är, dvs. hur väl de valda och nominerade
representerar befolkningen i sin helhet. Återkommande publicering
av hur den sociala representativiteten på lokal och nationell nivå ser
ut kan få positiva effekter för jämställdheten och jämlikheten genom
att bl.a. bidra till en offentlig debatt i frågan. Eftersom statistiken
även föreslås omfatta fördelningen av olika positioner i den lokala
politiken kan även kunskap om den vertikala jämlikheten erhållas.
Det har särskilt stor betydelse för diskussionen om jämställdhet i
politiken och hur den kan förbättras med avseende på de positioner
som kvinnor och män har tillgång till.
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Andra konsekvenser
Förslaget har inga konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i
olika delar av landet eller för företagen.
16.2.3

Underlätta villkoren för de förtroendevalda –
förslag i kapitel 8

Utredningen har i kapitel 8 gjort en översyn av de förtroendevaldas
villkor. Vi lämnar förslag som rör förtroendevaldas möjligheter att
behålla sitt uppdrag efter flytt från kommunen, fullmäktiges skyldighet att verka för att den förtroendevalda ska kunna utöva sina
uppdrag under trygga och säkra former och att en förtroendevald
ska kunna vara ledig från sitt uppdrag vid sjuk- eller föräldraledighet.
Kostnader och intäkter av förslagen
Förslaget om att fullmäktige får besluta att en fullmäktigeledamot
får stanna kvar på sitt uppdrag trots flytt från kommunen innebär
inte några extra kostnader för kommunerna och landstingen.
Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former innebär att samtliga kommuner och landsting bör utse en anställd som ska vara säkerhetsansvarig och kontaktperson för de
förtroendevalda som utsätts för hot, våld och trakasserier. I de flesta
kommuner, och samtliga landsting, finns en tjänsteman som är säkerhetsansvarig. De säkerhetsansvariga har ett övergripande ansvar och
leder och samordnar det förebyggande säkerhetsarbetet. Med vårt
förslag läggs ytterligare uppgifter på denna person, som t.ex. att
samverka med polismyndigheterna och de politiska partierna, förmedla information samt ge eller förmedla praktiskt och kurativt
stöd till förtroendevalda som utsätts. Det kan innebära en ökad
kostnad för kommuner och landsting. Det handlar i de flesta fall
om att förtydliga och lägga till en arbetsuppgift på den säkerhetsansvarige och eventuellt att utbilda denne. I några fall skulle en
kommun kunna behöva anställa en person som har uppgiften att
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vara säkerhetsanvarig. I mindre kommuner kan detta i stället lösas
genom att några kommuner gemensamt anställer en person. SKL
och polismyndigheten bör utgöra ett stöd för den säkerhetsansvarige och genomföra utbildnings- och kompetenshöjande insatser.
Vårt förslag innebär ett åtagande att verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former. Det innebär utgifter som bör fördelas på kommunernas och
landstingens utgifter för både samhällsskydd och politisk verksamhet. Eftersom det är en bestämmelse av målsättningskaraktär är det
kommunerna och landstingen som måste avgöra behovet av åtgärder. Finansieringen kan ske genom en omfördelning av de befintliga utgifterna för samhällsskydd och politisk verksamhet. För 2014
var nettokostnaderna för den politiska verksamheten i kommunerna
enligt SCB cirka 6 088 962 000 kronor.
Konsekvenserna av att inte vidta åtgärder för att förebygga hot,
trakasserier och våld mot förtroendevalda är bl.a. en lägre grad av
uppdragsbenägenhet. På sikt kan legitimiteten för demokratin ta
skada, vilket är en konsekvens som är svår att åtgärda och i sig
mycket kostnadsdrivande.
Det förslag som medger att en förtroendevald som fullgör sitt
förtroendeuppdrag på hel- eller deltid ska ha möjlighet att vara ledig
på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning innebär inga ökade
kostnader eller endast marginellt ökade kostnader då vissa förmåner, exempelvis pension, kan komma att betalas ut till den förtroendevalde som är ledig.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Vår bedömning är att förslaget om att fullmäktige får besluta att en
fullmäktigeledamot får stanna kvar på sitt uppdrag trots flytt från
kommunen inte påverkar det kommunala självstyret. Förslaget ger
en möjlighet för fullmäktige att fatta ett beslut i frågan och är inte
förpliktigande.
Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former innebär att ett arbete som många kommuner och landsting
tidigare har bedrivit på eget initiativ nu blir en skyldighet. Därmed
får förslaget konsekvenser för det kommunala självstyret. Vi menar
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dock att den bedömning om stöd och skydd för de förtroendevalda
som gjordes av Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda i
slutbetänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) inte har lett till
att samtliga kommuner och landsting genomför ett systematiskt
arbete i detta avseende. Att denna målsättningsparagraf förs in i
kommunallagen ska ses mot bakgrund av det allvarliga problem
som hot och våld mot förtroendevalda utgör för den lokala demokratin. Vi menar också att det är betydelsefullt att alla förtroendevalda kan verka under trygga och säkra former, oavsett vilken kommun eller vilket landsting som de är politisk engagerade i. I detta
avseende är det viktigt att samma grundregler gäller i hela landet.
Individer som känner oro inför potentiella hot och trakasserier och
som därför tvekar över att ta ett politiskt uppdrag ska känna en
trygghet i att kommunerna och landstingen erbjuder någon form av
stöd i det fall hot och trakasserier blir en verklighet.
Förslaget om att en förtroendevald som fullgör sitt förtroendeuppdrag på hel- eller deltid ska kunna vara ledig på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning innebär inga konsekvenser för det
kommunala självstyret eftersom förslaget är utformat som en möjlighet för fullmäktige att fatta beslut i dessa ärenden och inte som
en rättighet för den förtroendevalda.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Vi föreslår dels att en folkvalds uppdrag inte ska upphöra genast
när denne inte längre är valbar utan efter nästa fullmäktigesammanträde, dels att fullmäktige kan besluta att fullmäktigeledamoten får
ha kvar sitt uppdrag i fullmäktige under återstoden av mandatperioden. Förslaget bör framför allt främja möjligheterna för de unga
som är mer flyttbara att fortsätta delta i lokalpolitiken. Förslaget
kan också ha konsekvenser för jämställdheten eftersom det i dag är
en högre andel kvinnor än män som lämnar politiken på grund av
flytt.
Förslaget om att fullmäktige ska verka för att de förtroendevalda
ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former kan
vara av särskild betydelse för kvinnor, unga och utrikes födda mot
bakgrund av att dessa grupper är mer utsatta för hot, trakasserier
och våld än andra.
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Det förslag som medger att en förtroendevald som fullgör sitt
förtroendeuppdrag på hel- eller deltid ska ha möjlighet att vara
ledig på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning kan medföra
att sådana uppdrag blir än mer attraktiva och att det blir lättare att
rekrytera unga och kvinnor till förtroendeuppdragen genom att de
ges möjlighet att vara föräldralediga från sitt förtroendeuppdrag en
tid. Förslaget torde alltså ha positiva följder för jämställdheten bland
de förtroendevalda.
Andra konsekvenser
Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.4

Den lokala politikens organisering – förslag i kapitel 9

I kapitel 9 analyserar vi förutsättningarna för förtroendevalda att
utöva sina uppdrag och att påverka det politiska beslutsfattandet.
Analysen omfattar en beskrivning av professionaliseringen av politiken och rådande maktförhållanden i den lokala politiken och vi
lämnar några bedömningar om hur de politiska partierna och fullmäktige bör agera i detta avseende. Vi lägger också ett förslag om
att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk
debatt ska hållas utan samband med annan handläggning.
Kostnader och intäkter av förslaget
Förslaget om att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att
en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med annan handläggning innebär inte en skyldighet för kommuner och landsting
att hålla extra debatter. Syftet med förslaget är däremot att förmå
fullmäktige att anordna fler debatter för att stimulera allmänhetens
intresse för den lokala politiken. Om fullmäktigepresidiet fattar
sådana beslut medför det kostnader i form av mötesarvoden, reseersättningar och eventuellt för användandet av fullmäktigelokalen.
Det är svårt att bedöma omfattningen av sådana kostnader efter-
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som fullmäktiges storlek liksom mötesarvodena varierar mellan
olika kommuner och landsting. De flesta fullmäktige har färre än
40 ledamöter och mötesarvodet är mellan 200 till 700 kronor i
timmen. Sammanträdena hålls i regel på kvällstid och inkomstersättningen är därför låg. Med en ersättning på cirka 500 kronor
per förtroendevald i timmen skulle en allmänpolitisk debatt på fyra
timmar innebära en merkostnad på ungefär 80 000 kronor om året
för en medelstor kommun. Denna extra kostnad måste kommuner
eller landstinget väga in i det fall de väljer att kalla till debatter.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget innebär inga konsekvenser för det kommunala självstyret
eftersom förslaget inte är utformat som en skyldighet för fullmäktigepresidiet att fatta beslut om att anordna sådana debatter.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Vi bedömer inte att fler allmänpolitiska debatter på lokal nivå i sig
kan få några märkbara konsekvenser för jämställdheten eller jämlikheten. Det kan dock skapa nya kontaktytor mellan de förtroendevalda och individer som mer sällan möter politiken. De faktiska
konsekvenserna beror dock främst på innehållet av debatterna och i
den mån de påverkar de politiska besluten.
Andra konsekvenser
Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.5

Inflytande och delaktighet på nationell nivå –
förslag i kapitel 10

Utredningen har i kapitel 10 gjort en översyn av individens möjligheter till inflytande i politiska beslutsprocesser mellan valen på
nationell nivå, och analyserat olika samhällsaktörers förutsättningar
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att föra dialog med riksdag och regering. Vi föreslår att en arbetsgrupp sätts upp inom Regeringskansliet med uppdrag att utveckla
digitala verktyg för remisshantering, samråd, hearings och konsultation. Arbetsgruppen ska också lämna förslag på hur Regeringskansliets elektroniska förvaltning kan utvecklas. Vi föreslår också
att en utredning tillsätts med uppdrag att ta fram ett förslag till hur
en medborglig förslagsrätt, s.k. folkmotion, kan införas i riksdagen.
Kostnader och intäkter av förslagen
Vår bedömning är att kostnaderna för att sätta upp en arbetsgrupp
med uppdrag att utveckla Regeringskansliets digitala arbete är begränsade. Regeringskansliet har nyligen utvecklat www.regeringen.se
och i samband med detta undersöktes möjligheterna att utveckla eförvaltningen. Den föreslagna arbetsgruppen bör arbeta vidare med
detta arbete. I en första fas kan det finnas ett behov av att medel
tillförs för nödvändiga förstudier. Utredningen har inte haft möjlighet att inhämta uppgifter om kostnaderna för att utveckla e-förvaltningen och de förslagna digitala verktygen och vi anser vidare att
dessa bedömningar bör göras av arbetsgruppen. Vår sammantagna
bedömning är att Regeringskansliets nuvarande ärandebehandling
är omständlig och kostsam. En digitalisering med ett s.k. öppet diarium skulle på lång sikt innebära stora besparingsmöjligheter för
Regeringskansliet.
Förslaget att tillsätta en utredning i syfte att ta fram ett förslag
för införandet av en folkmotion i riksdagen innebär sammantaget
begränsade kostnader som kan täckas av riksdagsförvaltningens nuvarande anslag. En sådan utredning bör pågå under ett år och ha
åtminstone en sekreterare. Det skulle innebära kostnader på cirka
två till tre miljoner kronor under ett till två år.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.
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Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Förslagen har i sig inga direkta konsekvenser för jämställdheten
eller jämlikheten i samhället. I de fall förslaget om medborglig initiativrätt i riksdagen, folkmotion, införs kan det få konsekvenser
för jämställdheten och jämlikheten på samma sätt som det förslag
om folkmotion som vi redogör för här nedan under 16.2.8.
Andra konsekvenser
Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.6

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
– förslag i kapitel 11

Vi har i kapitel 11 undersökt hur medborgardialog och samråd
används i den lokala demokratin. Mot bakgrund av vår analys föreslår vi att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska ha
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Kostnader och intäkter av förslagen
Förslaget om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut kan
innebära ökade kostnader för kommuner och landsting. Hur stora
dessa blir för den enskilda kommunen eller landstinget hänger
samman med vilka demokratifrämjande insatser som fullmäktige ser
ett behov av och i vilken utsträckning medlemmarna ges möjligheter att komma in med synpunkter genom medborgardialoger och
samråd. Det är en fråga om hur dessa utformas samt vilka förutsättningar som finns i respektive kommun eller landsting. Formerna
för medborgardialog och samråd kan kommuner eller landsting
själva besluta om utifrån de lokala förhållandena och utifrån ärendets karaktär. I texten här under används främst begreppet medborgardialog och det inbegriper de olika samrådsförfarandena som
kommuner och landsting bör genomföra i enlighet med vårt förslag.
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När synpunkter inför beslut inhämtas uppstår framför allt kostnader för den arbetstid som måste läggas ned. Både tjänstemän och
förtroendevalda kommer att behöva frigöra tid från andra arbetsuppgifter. Tjänstemännen kommer att behöva lägga tid på att ta fram
underlag, förbereda möten och samrådsformer, bearbeta resultat och
sammanställa en samrådsredogörelse. Kostnader kan också uppkomma för skriftligt informationsmaterial och annan typ av kommunikation.
Kostnader för medborgardialoger är sammantaget svåra att beräkna eftersom de samtidigt kan innebära besparingar vid genomförandet av besluten. Konflikter vid genomförandet av ett beslut
kan vara mycket kostsamma, i synnerhet om det innebär överklaganden eller initiativ till folkomröstningar. Det stora flertalet
kommunala folkomröstningar som har hållits under senare år kan
delvis förstås som resultatet av att dåligt förankrade beslut fattats i
fullmäktigeförsamlingarna. Detta är något som kan förebyggas genom
att kommunerna och landstingen verkar för att inhämta synpunkter inför viktigare beslut.
Exempel på kostnader för medborgardialoger
I Karlskoga genomfördes en medborgardialog om bibliotekets utveckling som pågick i drygt en och en halv månad. Genom seminarier och torgmöten kunde medborgarna ge förslag på hur biblioteket i Karskoga skulle utvecklas. När de direkta kostnaderna för
dialogen beräknades kostade aktiviteten drygt 74 000 kronor, exklusive den arbetstid som lagts ned. Annonser i lokalpressen utgjorde
mer än hälften av kostnaderna och dokumentation utgjorde också
en stor del av kostnaden. I Botkyrka genomfördes sex dialogforum
under 2014 och kostnaderna var cirka 15 000 kronor per forum.
I rapporten SKL:s Handbok i utvärdering av medborgardialog
finns det en modell för hur kostnaderna för en medborgardialog
kan beräknas. Direkta kostnader i form av sådant som lokalhyra,
personalkostnader och teknisk utrustning utgör en stor del av de
kostnader som tas upp. Enligt modellen bör man även inkludera
sådant som indirekta kostnader. De exempel som ges är deltagarnas
tid samt ev. obetald arbetstid för medarbetare som deltar. En tredje
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kategori som inryms i modellen är en riskkalkylering. Anseende,
stress och konflikt är exempel på kostnader som tas upp.1
För att medlemmarna ska kunna delta på likvärdiga villkor bör
kommunen eller landstinget vidta särskilda åtgärder riktade t.ex. till
personer med funktionsnedsättning eller personer med svårigheter
att behärska det svenska språket. Det kan handla om olika slags
hjälpmedel för att anpassa information eller för att underlätta deltagande i möten.
Exempel på kostnader för medborgarpaneler
När det gäller medborgarpaneler och enkätundersökningar är skillnaderna mellan kommunerna och landstingen väldigt stora. Kostnaderna för att etablera och använda en webbpanel beror på antalet
frågor som ställs och antalet individer som är med i panelen. Region
Skåne har etablerat en webbpanel som kostade cirka 450 000 kronor
att sätta igång. Detta gjordes genom brevutskick. Panelen består av
cirka 5 000 deltagare. Kostnaderna för fyra årliga enkätomgångar,
publiceringsfärdiga rapporter och uppdateringar för att kompensera för löpande bortfall är sammanlagt 360 000 kronor.
I Uppsala föreslogs det att en medborgarpanel bestående av föräldrar till ungdomar i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan skulle inrättas. Panelen skulle flera gånger per år svara på 5
till 15 enkätfrågor. Kostnaden för att upprätta panelen beräknades
uppgå till cirka 15 000 kronor i omkostnader och cirka 40 timmars
arbete. Kostnaden för att förnya panelen inför varje läsår beräknas
uppgå till 5 000 kronor. Exklusive arbetstiden uppskattades kostnaden till 20 000 kronor.
SKL inbjöd 2007, genom Projekt Medborgardialog, kommuner
och landsting att delta i ett nätverk för att utveckla medborgarpaneler via internet och SMS. I en uppföljningsrapport beskrivs det
att kommunerna avsatte upp till 75 000 kronor exklusive personalkostnader. Exempelvis uppgick kostnaden per panelomgång i Malmö
till mellan 60 000 till 80 000 kronor plus kommunens kostnader för
personal, brev, porto med mera.2
1
2

SKL, 2011a.
SKL, 2010a.
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Sammantagna kostnader för förslaget
Det svårt att närmare bedöma vilka kostnader som kommer att
uppstå med anledning av vårt förslag eftersom förslaget i sig inte
innebär en skyldighet utan är en målsättning. Den sammanlagda
kostnaden för en enskild kommun eller ett enskilt landsting beror
på vilka åtgärder som redan vidtagits och på vilken ambitionsnivå
kommunen eller landstinget arbetar med att främja delaktighet och
inhämta synpunkter. Dessutom kan en medborgardialog genomföras på många olika sätt, t.ex. genom offentliga möten, utställningar, diskussion via internet, enkäter m.m., och kostnaden för
dessa metoder varierar. Det beror på hur många medborgardialoger
som kommer att hållas i den enskilda kommunen eller i det enskilda landstinget. De flesta kommuner och landsting har redan en
omfattande demokratifrämjande verksamhet och för dem innebär
utredningens förslag inte några extra kostnader. Förslaget skulle
dock kunna innebära en kostnadsökning för vissa kommuner som
i dag inte har ett aktivt demokratiarbete. I de kommuner och landsting som i dag har medborgarförslag kommer resurser att frigöras i
enlighet med våra beräkningar i 16.2.8. I vissa kommuner och landsting kan medel behöva tillföras för det demokratfrämjande arbetet.
Två kommuner som har arbetat mycket aktivt med medborgardialog är Falu kommun och Upplands Väsbys kommun. Falu kommun har cirka 57 000 invånare och lägger cirka en miljon kronor på
medborgardialogsarbetet. I Upplands Väsby med 42 000 invånare,
där runt 50 dialoger inom två omfattande projekt genomfördes
under 2014, var kostnaderna 1 180 000 kronor, varav knappt hälften utgjordes av personalkostnader. Det innebär en ungefärlig årlig
kostnad på cirka 20 kronor per invånare. Vi anser att en kostnad på
10 till 20 kronor per invånare och år bör vara ett riktmärke vid
budgetering av medborgardialogsarbetet. Eftersom förslaget är utformat som en målsättningsparagraf är det dock kommunerna och
landstingen själva som bedömer omfattningen av arbetet för att
inhämta synpunkter. Omfattningen måste vägas mot andra utgifter
i kommunerna och landstingen. Som vi tidigare redovisat var nettokostnaderna för den politiska verksamheten 2014 i kommunerna
enligt SCB cirka 6 088 962 000 kronor. Arbetet med ett demokratifrämjande arbete bör rymmas inom dessa kostnader, men kommuner och landstingen kan också behöva se över andra utgifter.
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Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget innebär en inskränkning i det kommunala självstyret i
den bemärkelsen att det nu blir nödvändigt för kommunen eller
landstinget att verka för att medlemmarna har förutsättningar att
delta och framföra synpunkter inför beslut. Vi har valt att utforma
förslaget som en målsättningsparagraf, vilket innebär att kommunerna
och landstingen själv kan bestämma hur och i vilka frågor som
dialoger ska hållas. På så sätt innebär förslaget det minsta möjliga
ingripandet i det kommunala självstyret. Vi anser dock att det finns
flera skäl till att denna demokratiska princip uttrycks i kommunallagen, vilka vi redogör för närmare i kapitel 11. För det första är det
medborgligt engagemang en princip som låg till grund för vår
kommunallag och det är viktigt att det återspeglas i lagen. Det är
enbart genom att detta uttrycks i lag som samtliga kommuner och
landsting motiveras att ta fram en praxis för hur synpunkter ska
inhämtas inför beslut. En större mångfald i samhället med flera
grupper, däribland utrikes födda, som är underrepresenterade bland
både de förtroendevalda och tjänstemännen, visar också på behovet
av att stämma av förslag och inhämta synpunkter bland kommunoch landstingsmedlemmar inför beslut.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Det är svårt att avgöra vilka konsekvenser förslaget har för jämställdheten och jämlikheten i samhället. Ett arbete med att se till att
olika grupper i samhället har information om sina möjligheter och
rättigheter till att delta och utöva inflytande bör kunna få positiva
konsekvenser för den politiska jämlikheten. En risk med
medborgardialoger och samråd, vilket vi diskuterar i kapitel 11, är
dock att dessa används mer av resursstarka individer och att de
därigenom förstärker den politiska ojämlikheten. Vi betonar därför
betydelsen av att kommunen eller landstinget försäkrar sig om att
de synpunkter som inhämtas sammantaget är representativa för samhället i stort. Med ett sådant förfarande kan ett ökat användande av
samråd leda till att grupper som annars är underrepresenterade i
politiken såsom kvinnor, unga och utrikes födda får stärkta möjligheter att framföra sina synpunkter. På detta sätt kan förslaget ha
positiva konsekvenser för den politiska jämlikheten.
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Andra konsekvenser
Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen. En ökad användning
av elektroniska lösningar för att stämma av förslag kan i viss mån
gynna de kreativa näringarna som utvecklar olika former av elektroniska verktyg.
16.2.7

Det förstärkta folkinitiativet – förslag i kapitel 12

Utredningen har i kapitel 12 gjort en översyn av det förstärkta folkinitiativet och dess konsekvenser för den lokala demokratin. Vi
föreslår att kravet på egenhändig underskrift ska tas bort och att
det därmed blir möjligt att signera initiativ över internet. För att
möjliggöra detta så föreslår vi att en nationell webbsida etableras på
vilken det blir möjligt att initiera och underteckna initiativ. Vi föreslår också att det i kommunallagen förtydligas hur antalet röstberättigade som krävs för att väcka ett initiativ ska räknas ut.
Kostnader och intäkter av förslagen
Förslaget om att kravet på egenhändig underskrift ska tas bort kan
troligen innebära stora besparingar för kommuner och landsting
eftersom valideringsprocessen förenklas, men det förutsätter att en
nationell webbsida upprättas på vilken det ska vara möjligt att
underteckna folkinitiativ. Det innebär kostnader för staten. Eftersom webbsidan både ska gälla folkinitiativ och folkmotioner gör vi
en sammantagen bedömning av kostnaderna för denna i avsnitt 16.2.8.
Det är svårt att räkna ut vilka besparingar som en digital insamlingsprocess skulle innebära för kommunerna. Mellan 2011 och
2014 har ungefär tio initiativ lämnats in om året. Kontrollen av namnunderskrifterna har i några kommuner gjorts genom stickprov, men
i de flesta fallen har kommunerna gått igenom samtliga namnunderskrifter. I något fall har kommunen tagit hjälp av ett bemanningsföretag för att kontrolla och granska namnlistor. I Upplands Väsby
jobbade en person heltid i fem veckor med att kontrollera och föra
över namn till en Excelfil. Enligt uppgifter från Valmyndigheten,
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som är kontrollmyndighet för inkomna underskrifter till medborgarinitiativ på EU-nivå, är kontrollen av stödförklaringar som är insamlade på pappersformulär en mycket tidskrävande process. De
ska räknas och nummersättas och de stödförklaringar som ska kontrolleras behöver manuellt registreras in i Excel för vidare behandling. Kvaliteten på uppgifterna och antalet underskrifter påverkar
hur lång tid denna manuella registrering tar. Tidsåtgången för valideringen kan variera från en eller ett par arbetsdagar när stödförklaringarna är få och har god kvalitet till flera veckor, närmare
en månads heltidsarbete, då det rör sig om ett stort antal underskrifter. Enligt vår uppskattning skulle ett digitalt förfarande leda
till en besparing på minst fem arbetsdagar per initiativ.
De konflikter som uppstått vid valideringsprocessen har ofta
handlat om oläsliga underskrifter. Sådana konflikter skulle också
kunna undvikas om underskrifterna samlas in elektroniskt och det
skulle i sig spara resurser för kommunerna.
Förslaget om att förtydliga hur antalet röstberättigade som krävs
för att väcka ett initiativ bör räknas ut innebär inte några ökade
kostnader för kommuner och landsting.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Vårt förslag om att göra det möjligt att skriva under ett initiativ
över internet bedöms inte ha några större konsekvenser för jämställdheten och jämlikheten. Såsom vi redogör för här nedan gällande folkmotionen finns det inte några skillnader mellan män och
kvinnor när det kommer till att använda elektroniska lösningar för
medborglig förslagsrätt. Förslaget skulle underlätta politiskt deltagande för unga som har en större vana att uttrycka sina politiska
åsikter över internet. Förslaget skulle också underlätta politiskt
engagemang för personer med funktionsnedsättning och personer
boende i glesbyggd.
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Andra konsekvenser
Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.8

Införandet av folkmotion i kommuner och landsting –
förslag i kapitel 13

I kapitel 13 gör vi en översyn av medborgarförslaget. Vi föreslår att
medborgarförslaget tas bort och ersätts av folkmotion. En folkmotion kan väckas i fullmäktige av minst en procent av de folkbokförda i kommuner och landsting.
Kostnader och intäkter av förslaget
Införandet av folkmotion är, till skillnad från den medborgerliga
förslagsrätten, tvingande för kommunerna och landstingen. Förändringen har därför ekonomiska konsekvenser för kommunerna
och landstingen och kan ge upphov till administrativa merkostnader för de kommuner och landsting som inte har infört medborgarförslaget. Införandet av folkmotionen innebär dock minskade
administrativa kostnader för de kommuner och landsting som har
infört medborgarförslaget eftersom kvalificeringskravet på en procent troligtvis kommer att leda till att färre förslag inkommer.
Kostnaderna för medborgarförslagen varierar mellan olika kommuner beroende på dess administrativa rutiner. I Umeå beräknades
förslagen ta i snitt tolv arbetstimmar i anspråk, med en genomsnittlig kostnad på 4 800 kronor per förslag. I Ystad beräknades
kostnaden per förslag till cirka 5 000 kronor. Enligt SCB:s undersökning tar varje kommun och landsting emot i snitt 20 förslag per
år, vilket innebär en kostnad på minst 100 000 kronor per år (räknat utifrån 5 000 kronor per förslag). I några kommuner och landsting är dessa kostnader betydligt högre.
Av de medborgarinitiativ som påbörjades i Finland på nationell
nivå var det ungefär tre procent som nådde upp till spärren på en procents underskrifter. Andelen som klarar spärren skulle troligen vara
något högre för folkmotioner då de sker på lokal nivå. Om vi utgår
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från det genomsnittliga antalet inkomna medborgarförslag och
antar att så många som 15 procent av dessa skulle klara spärren på
en procent skulle varje kommun ta emot tre till fyra förslag om
året. Med en kostnad på 5 000 kronor per förslag skulle det innebära en besparing på 80 000 kronor per kommun och landsting eller
sammanlagt minst 184 miljoner kronor i de 230 kommuner och
landsting som har medborgarförslag i dag. Besparingen är troligen
betydligt större eftersom vi räknat med en låg kostnad per motion
och ett högt antal folkmotioner. De kommuner och landsting som
i dag har etablerat egna lösningar med e-förslag skulle i och med vårt
förslag kunna avsluta dessa, vilket i sig innebär en kostnadsminskning. Däremot blir det en kostnadsökning på ca 20 000 kronor per
år i de 80 kommuner och landsting som inte har medborgarförslag
i dag, men totalt sett innebär förslaget en stor besparing för kommunerna och landstingen.
Kostnader för den nationella webbsidan för insamling av
namnunderskrifter
Vi bedömer att utgifterna för att etablera en webbsida som kan
erbjuda tjänster för underskrifter till mellan tre och fem miljoner
kronor. Kostnaderna beror på vilken webblösning som väljs. Kostnaderna för att driva portalen varierar beroende på vilken lösning
för undertecknande som används och antal användare. Eftersom elegitimationen oftast tillhandahålls av bankerna utgår en avgift per
inloggning och månad samt per underskrift. Dessa kostnader beror
på den säkerhetsnivå som behövs och blir en fråga om förhandling
med ramavtalsleverantörerna av underskriftsfunktionen. Underskrifterna kostar ungefär mellan 30 öre och två kronor. Eftersom det är
svårt att göra en uppskattning av det sammantagna antalet underskrifter anser vi det lämpligt att göra en jämförelse med Finlands
totalkostnader för underskrifter till kommunala folkomröstningar
och motsvarigheten till folkmotioner. Finland har ungefär samma
system när det gäller e-legitimationer som i Sverige och kostnaderna
för inloggning och underskrifter är jämförbara. De årliga kostnaderna för de elektroniska underskrifterna för initiativen till motioner i fullmäktige och folkomröstningar är, enligt Justitieministeriet,
200 000 euro. Med tanke på att Sverige har 50 procent fler invånare
bör kostnaden vara cirka 300 000 euro, dvs. ungefär tre miljoner
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kronor om året. Ytterligare en miljon skulle tillkomma för underhåll. Sammantagna kostnader för det första året beräknar vi alltså
till fyra miljoner kronor. Kostnaderna för vårt förslag om den nationella webbsidan som i första hand gäller för utgiftsområde 1, anslag
6.1 Allmänna val och demokrati, beror dock huvudsakligen på
vilket system för inloggning- och underskrifter som är möjligt att
upprätta. Även utgiftsområde 22, som avser Kommunikationer och
där 45 miljoner avsatts under perioden 2015–2018 för främjandet av
investeringar i innovativa och samverkande digitala lösningar, bör
vara aktuellt att belasta. Sammantaget är den kostnad som detta
innebär för staten liten i jämförelse med de besparingarna som kan
göras i kommunerna och landstingen.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget om att en folkmotion kan väckas i fullmäktige är tvingande för alla kommuner och landsting och kan ses som en inskränkning i det kommunala självstyret. Vi anser att denna inskränkning
är motiverad mot bakgrund av att det är av nationellt intresse att
alla individer bör få samma förutsättningar att delta och utöva inflytande över det politiska beslutsfattandet oavsett var de bor.
Därför bör samma grundregler gälla i hela landet. Det är också
viktigt att folkmotionen är obligatorisk eftersom den kompletterar
folkinitiativet, vilket också är tvingande för alla kommuner och
landsting. I det fall folkmotionen införs som en möjlighet för kommuner och landsting är det inte heller motiverat att ta bort medborgarförslaget, som i dag är frivilligt. För att motivera att en nationell webbinsamlingsportal tas fram för ändamålet är det dessutom av
betydelse att folkmotionen är obligatorisk.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Vårt förslag om att införa en folkmotion skulle troligen inte ha några
större konsekvenser för jämnställdheten och jämlikheten. Undersökningar visar att det inte är några betydande skillnader mellan
män och kvinnor när det kommer till att använda den motsvarande
tjänsten i Finland eller det s.k. e-förslagssystem som finns i Malmö.
Förslaget skulle dock underlätta för unga som har en större vana av
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att uttrycka sina politiska åsikter över internet. Förslaget skulle
också underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer boende i glesbygd.
Andra konsekvenser
Förslaget har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.9

Ungas delaktighet och inflytande – förslag i kapitel 14

Utredningen har i kapitel 14 gjort en översyn ungas möjligheter till
delaktighet och inflytande i demokratin. Vi föreslår att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år genomförs vid val till
kommunfullmäktige 2018 och 2022. Försöksverksamheten ska följas upp av regeringen efter 2022 i särskild ordning. I kapitlet förtydligar vi att förslaget om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska har förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut också innebär att kommunerna och landstingen bör
tillförsäkra sig om att de ungas perspektiv kommer till uttryck i
beslutsprocesser. Konsekvenserna av detta förslag redogör vi för i
16.2.6. I syfte att öka kunskaperna bland skolelever om den lokala
demokratins funktionssätt samt kritisk granskning och källkritik
föreslår vi att båda dessa aspekter inkluderas i det nationella skolutvecklingsprogrammet.
Kostnader och intäkter av förslagen
Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige innebär extra
kostnader för staten och kommunerna. Kostnaderna för staten
utgörs av det extra arbete som Valmyndigheten måste göra för att
ta fram röstlängder som inkluderar personer i åldern 16 till 18 år i
de kommuner som genomför försöksverksamheten. Valmyndighetens
it-stöd behöver omprogrammeras för att kunna isolera de kommuner som omfattas av försöket. Omfattningen av detta arbete är
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svårt att förutsäga. Myndigheten behöver också utforma särskilda
röstkort till 16 och 17 åringar. Valmyndigheten behöver anskaffa
aviseringsfiler från folkbokföringen för att täcka 16 och 17 åringarna
från berörda kommuner. Utbildning och informationsmaterial behöver också utvecklas av valadministrationen. Särskilda uträkningar
för extra kostnader för detta arbete behöver göras av myndigheten,
men regeringen bör räkna med en kostnad på 5 till 10 miljoner.
Anslaget för genomförande av valen till Europaparlamentsvalen,
riksdags-, kommun- och landstingsvalen år 2014 var 520 000 000
kronor. Av dessa beräknades 220 000 000 kronor gå direkt till Valmyndigheten. Valanslaget är tilltaget för att valet ska kunna genomföras säkert och effektivt. Kostnaderna för försöksverksamheten
måste tillföras till valanslaget.
Försöksverksamheten skulle innebära vissa extra kostnader i de
kommuner som genomför den. Kommunerna behöver anpassa sina
uträkningar av antalet folkbokförda i valkretsar och valdistrikt till
de förändringar som följer av att 16 och 17-åringarna ska räknas
med. Därutöver behöver kommuner genomföra särskilda informationsinsatser. Regeringen bör överväga att stödja de kommuner
som genomför försöksverksamheten genom att ge en myndighet,
t.ex. MUCF, i uppdrag att ta fram informationsmaterial. Vi bedömer att den sammantagna kostnaden för varje kommun som genomför försöksverksamheten skulle bli mellan två till tre miljoner kronor.
Vi bedömer inte att förslaget om att inkludera den lokala demokratins funktionssätt och kritisk granskning och källkritik i det nationella skolutvecklingsprogrammet kommer att medföra extra kostnader. Båda dessa aspekter har en tydlig anknytning till de insatser
som redan ingår i programmet. Det är därmed inga nya frågor som
vi föreslår ska ingå, utan snarare betoning av vissa perspektiv i undervisningen.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige är frivilligt och
får därmed inte några konsekvenser för det kommunala självstyret.
Förslaget om att inkludera den lokala demokratins funktionssätt
samt kritisk granskning och källkritik i det nationella skolutveck-

641

Konsekvenser av förslagen

SOU 2016:5

lingsprogrammet innebär inte en inskränkning av det kommunala
självstyret.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Förslaget om att genomföra en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid val till kommunfullmäktige innebär att alla
unga i försökskommunerna får en möjlighet att göra sin röst hörd.
Förslaget gör det möjligt för skolan att på ett mera konkret sätt
påverka röstningsbeteendet, vilket skulle kunna innebära att valdeltagandet ökar i ungdomsgrupper som vanligtvis röstar i mindre
utsträckning, t.ex. unga män och unga utrikes födda. På så sätt skulle
förslaget leda till ett mer jämlikt valdeltagande i försökskommunerna.
Förslaget om att inkludera den lokala demokratins funktionssätt
samt kritisk granskning och källkritik i det nationella skolutvecklingsprogrammet bedömer vi har konsekvenser för jämlikheten.
Skolan har en uppgift att kompensera för eventuella resurssvaga
bakgrunder hos eleverna. Om alla elever får fullgoda kunskaper i
den lokala demokratins funktionssätt och kritisk granskning menar
vi att det ökar sannolikheten för ett mer jämlikt politiskt deltagande.
Andra konsekvenser
Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
16.2.10 Delaktighet och inflytande för personer med
funktionsnedsättning – förslag i kapitel 15
Vi gör i kapitel 15 en bred analys av förutsättningarna för politiskt
engagemang, delaktighet och representativitet bland personer med
funktionsnedsättning. Vi föreslår att demokratisk delaktighet och
inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett
eget mål i den kommande funktionshindersstrategin.
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Kostnader och intäkter av förslaget
Vårt förslag om att demokratisk delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den
kommande funktionshindersstrategin får inga direkta ekonomiska
konsekvenser. Liksom i fallet med det ovannämnda förslaget gällande ett nytt mål för demokratipolitiken är det regeringen som
beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras för att målsättningen ska uppfyllas, men det ställer inte krav på specifika åtgärder.
Uppföljningar bör dock göras för att undersöka om målet uppfylls
och för detta ändamål bör åtminstone två miljoner kronor tillföras
för varje mandatperiod. Uppföljningen kan delvis göras inom ramen
för den kartläggning som vi föreslår att SCB ska göra en gång per
mandatperiod.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Förslagen har inga konsekvenser för det kommunala självstyret.
Konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet
Förslagen har enligt vår bedömning inga särskilda effekter på jämställdheten. Syftet med förslagen är att stärka ställningen för personer med funktionsnedsättning och ge dem möjligheter att åtnjuta
sina rättigheter enligt gällande lagstiftning.
Andra konsekvenser
Förslagen har inga direkta konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättningen och offentlig service i olika delar av landet eller för företagen.
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Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Vårt förslag: Ändringarna i kommunallagen ska i huvudsak träda i
kraft den 1 juli 2017.
De ändringar i kommunallagen som berör de förtroendevalda
och deras förtroendeuppdrag ska däremot träda i kraft den 1 januari 2019.
För medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli
2017 gäller bestämmelserna om medborgarförslag till dess fullmäktige eller om fullmäktige har överlåtit till styrelsen eller en
annan nämnd att besluta i ärendet, styrelsen eller nämnden har
beslutat i de väckta ärendena.
Lagen om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid
kommunala val och folkomröstningar ska träda i kraft den 1 juli
2017. Lagen ska gälla till och med den 31 december 2022.
Den tid som kan uppskattas för remissförfarande och beredning av
förslagen i Regeringskansliet samt riksdagsbehandling innebär att de
flesta av de föreslagna författningsändringarna bör kunna träda i
kraft den 1 juli 2017.
De ändringar i kommunallagen som berör de förtroendevalda och
deras förtroendeuppdrag bör träda i kraft efter nästa ordinarie val.
Det finns ingen anledning att ändra i villkoren för fullmäktiges
arbete under pågående mandatperiod. Det gäller bestämmelsen att
en fullmäktigeledamot som inte längre är valbar kan få behålla sitt
fullmäktigeuppdrag under återstoden av mandatperioden. Det gäller
även bestämmelsen om att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska kunna ansöka om
ledighet från uppdraget på grund av föräldraledighet eller sjukdom.
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När det gäller förslaget i 5 kap. 23 a § om hur man fastställer
antalet röstberättigade kommun- och landstingsmedlemmar har vi
övervägt om den bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2018
i stället för den 1 juli 2017. Utredningen om en kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24) har föreslagit att dess förslag till ändring
i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska träda i kraft
den 1 januari 2018. Ändringen innebär rösträtt för en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen, men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.
Genom förslaget blir rösträttsvillkoren i lagen om kommunala
folkomröstningar samma som i kommunallagen. Med hänsyn till
att det är så få sådana unionsmedborgare i kommunerna kommer
dessa medlemmar inte att påverka det antal underskrifter som
krävs. Vi föreslår därför att vår föreslagna ändring ska träda i kraft
samtidigt som de andra ändringarna, dvs. den 1 juli 2017.
Vid denna tidpunkt kan det finnas redan pågående folkinitiativ
som har påbörjat insamling av underskrifter. Om dessa folkinitiativ
väcks i fullmäktige senast den 30 juni 2017 har ändringen inte trätt
ikraft. Därefter kommer den nya bestämmelsen att vara i kraft,
samtidigt som den avgörande perioden för undertecknande kan
sträcka sig tillbaka i tiden före detta datum eftersom tiden räknas
från och med inlämnandet av folkinitiativet till kommunen eller landsting (de sex månader som föregått inlämnandet). På samma sätt
förhåller det sig med förslaget om folkmotion i 5 kap. 23 b §. Det
krävs emellertid inte några övergångsbestämmelser för de folkinitiativ eller folkmotioner som har väckts efter den 1 juli 2017 i detta
avseende.
I övrigt bör de föreslagna bestämmelserna om folkmotion och de
bestämmelser som rör folkinitiativet träda i kraft så fort som möjligt,
dvs. den 1 juli 2017. Det gäller också våra förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska ges förutsättningar att delta
och lämna synpunkter inför beslut och om att fullmäktige kan hålla
debatt utan samband med annan handläggning.
Vi föreslår att bestämmelserna om medborgarförslag ska upphävas. Det medför att det krävs särskilda övergångsbestämmelser
för de medborgarförslag som är väckta i fullmäktige före ikraftträdandet, men inte är avgjorda vid den tidpunkten. Bestämmelserna
om medborgarförslag bör gälla till dess att fullmäktige, eller om
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fullmäktige har överlåtit till styrelsen eller annan nämnd, styrelsen
eller nämnden har beslutat i alla väckta ärenden.
I övrigt krävs inte några särskilda övergångsbestämmelser i anledning av förslagen.
Bestämmelserna i lagen om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val och folkomröstningar bör träda i kraft i
så god tid innan nästa ordinarie val att de kommuner som önskar det
ska få möjlighet att tillämpa sänkt rösträttsålder. Beslut att tillämpa
sänkt rösträttsålder måste ske senast den 31 december året före år
för ordinarie val. Lagen bör därför träda i kraft så snart det är möjligt, dvs. den 1 juli 2017.
Lagen innebär att kommunens beslut att tillämpa sänkt rösträttsålder vid valet kan fattas så snart kommunen ansökt hos regeringen. För att tillämpa sänkt rösträttsålder vid val eller folkomröstning krävs dock att regeringen har beviljat ansökan. Regeringen kan
alltså ta ställning till ansökan senare än den 31 december 2017. Det
blir då möjligt att tillämpa sänkt rösträttsålder redan vid valet 2018.
Lagen ska gälla till och med den 31 december 2022.

647

18

Författningskommentarer

18.1

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen

3 kap.
9 a § Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att
delta och framföra sina synpunkter inför beslut.

Förslaget behandlas främst i avsnitt 11.5 (särskilt i 11.5.1, 11.5.2
och 11.5.4.). Överväganden finns också i avsnitt 14.8.2.
Paragrafen är ny. Bestämmelsen innebär att fullmäktige får ett
ansvar för att verka för att kommunens respektive landstingets
medlemmar har förutsättningar att delta och framföra synpunkter
inför beslut. Det handlar om generellt verkande åtgärder som kan ske
för att medlemmarna ska ha förutsättningar att delta. Det kan innebära informations- och demokratifrämjande insatser i kommunen
eller landstinget. Det kan också innebära olika former av medborgardialoger inom ramen för ärendens beredning. Det är i sådana
fall fullmäktige som avgör vilka typer av beslut som medlemmarna
ska ges tillfälle att föra fram synpunkter om. Det gäller i första
hand beslut som fullmäktige har att fatta och har beredningsansvaret för (jfr 5 kap. 26–28 §§). Besluten kommer därför alltid att röra
kommunala angelägenheter.
Fullmäktiges ansvar enligt bestämmelsen avser uppgiften att
skapa förutsättningar för deltagande. Demokratin är den viktigaste
värdegrunden för kommunalt självstyre (prop. 2001/02:80 s. 73).
Bestämmelsen kompletterar lagens portalparagraf, om att kommuner och landsting på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i kommunallagen
eller i särskilda föreskrifter (1 kap. 1 § andra stycket). Bestämmelsen
ger uttryck för att ett medborgerligt deltagande är en utgångspunkt
i den lokala demokratin och i det demokratiska styrelseskicket.
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Paragrafen avser inte ett deltagande i form av en initiativrätt (jfr
5 kap. 23 a och 23 b §§), utan knyter an till principen om att medborgarna ska garanteras möjligheter till insyn och inflytande över den
kommunala verksamheten (prop. 1997/98:117 s. 14 f). Paragrafen
konkretiserar det medborgerliga inslaget inom beslutsfattandet
mellan valen till att medlemmar ska ges förutsättningar att delta
och framföra synpunkter inför beslut. Bestämmelsen syftar till att
åsikter och yttringar ska fångas upp och hanteras inom ramen för
de folkvaldas forum, t.ex. under beredningen av ärenden till
fullmäktige. Avsikten är alltså att ge medlemmarna möjlighet till
insyn och påverkan i de fall fullmäktige finner det lämpligt, men
också att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Med medlem avses den som är folkbokförd i kommunen, äger
fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom
landstinget. Detta framgår av 1 kap. 4 § KL, och medlem i den föreslagna bestämmelsens mening följer den regleringen. Äganderätt
till fast egendom grundar medlemskap också för juridiska personer.
Medlem kan alltså även vara en juridisk person. Medlemmar är den
krets som fullmäktige har att rikta in sig på. Avgränsningen till
medlemmar innebär att förutsättningar att framföra synpunkter
kan gälla även medlemmar som är utländska medborgare eller som
inte fyllt 18 år. Det finns dock inget som hindrar att fullmäktige
inkluderar fler än medlemmar i kretsen av dem som ges förutsättningar att delta och framföra synpunkter.
Paragrafen har karaktär av en målsättningsparagraf och avser
sådana generellt verkande åtgärder som fullmäktige kan vidta. Det
betyder att beredningen av ett visst ärende kan inkludera tillfällen
för medlemmarna att föra fram sina synpunkter inför beslutet, men
det behöver inte vara så. Bestämmelsen utgör därmed inte en
skyldighet för fullmäktige att i ett specifikt ärende inhämta synpunkter inför beslut. Åtgärder som är inriktade på en speciell person i ett enskilt fall avses därmed inte att rymmas under bestämmelsen.
Bestämmelsen innebär inte heller något krav på en specifik beredningsprocess i de fall som synpunkter kan komma att inhämtas.
Den lämnar till fullmäktige att välja formerna för medlemmarnas
deltagande vid beslut, liksom att ange närmare hur ett förfarande
för detta ska gå till. Olika former av förfaranden, såsom remiss-
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processer, medborgardialoger eller samråd kan tillämpas. Fullmäktige kan besluta att med stöd av 5 kap. 34 § inhämta synpunkter
från medlemmarna genom folkomröstning, opinionsundersökning
eller något liknande förfarande.
Bestämmelsen gäller även kommunalförbund.
Det är fullmäktige som har ansvaret för att verka för att medlemmarna ges möjligheter att delta och framföra sina synpunkter.
Eftersom flertalet ärenden bereds av nämnderna kan inhämtandet
av synpunkter också genomföras av nämnderna eller av t.ex. en
demokratiberedning. Beredningen kan också ske i olika utskott eller
s.k. medborgarråd. Hur detta ska gå till kan framgå av reglementen
eller den arbetsordning, som beslutats av fullmäktige.
4 kap.
8 § Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget
vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta att den förtroendevalde får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden.

Paragrafen reglerar det förhållandet att villkoren för valbarhet är
utgångspunkten för rätten att inneha ett uppdrag under mandatperioden, men att en förtroendevald kan av fullmäktige medges
undantag om valbarhetsvillkoret brister efter att valet skett. En förtroendevald kan då behålla uppdrag för resten av innevarande mandatperiod. Bestämmelsen innebär att när en förtroendevald, oavsett
om denne är folkvald eller vald av fullmäktige, inte längre uppfyller
villkoren för valbarhet upphör förtroendeuppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta att den förtroendevalde ska få ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden. Med nästa fullmäktigesammanträde avses första sammanträdet
efter att den omständighet som medför att den förtroendevalde
upphör att vara valbar inträffat. För att en förtroendevald ska få
fortsätta sina uppdrag måste alltså fullmäktige ta beslut om det som
senast på det sammanträde som infaller närmast efter att den förtroendevalde upphört att vara valbar, exempelvis på grund av folkbokföring utanför kommunen.
Bestämmelsen innebär att tidpunkten för när uppdraget upphör
på grund av att en förtroendevald inte längre är valbar ändras, från
genast till vid nästa fullmäktigesammanträde. Det betyder att för
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den som inte längre är valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Den förtroendevalde kan alltså medverka i beslut
och handläggning fram till nästa sammanträde för fullmäktige (se
även SOU 2015:24 s. 655 ff). Fullmäktige bör därför ta ställning i
frågan om den förtroendevalde ska få fortsätta uppdraget inledningsvis på detta sammanträde.
Ändringen innebär vidare att fullmäktige får besluta att även
fullmäktigeledamot får stanna kvar på sina uppdrag under återstoden av mandattiden, trots att personen inte längre är folkbokförd i kommunen. Det förutsätts såsom det är för förtroendevald
som är vald av fullmäktige att den enskilde själv begär att få behålla
sitt uppdrag. Syftet är att den som under en begränsad period är
bosatt och folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska
kunna ges möjlighet att stanna kvar på sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. Det är fullmäktige som avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag utifrån en helhetsbedömning. I denna bedömning kan vägas in om den förtroendevalde
avser att flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts, liksom om den förtroendevalde har avsikt, och
reella möjligheter, att delta i fullmäktigesammanträdena.
Bestämmelsen innebär inte en rättighet för den förtroendevalde.
Ett beslut att låta någon stanna kvar på sitt uppdrag gäller för återstoden av mandatperioden. För entledigande av ledamot gäller de
generella bestämmelserna i kommunallagen.
Förslaget behandlas i avsnitt 8.3.5.
15 b § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget under
en tidsbegränsad period, för att vara föräldraledig. Detsamma gäller en sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga.
Om en förtroendevald får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång tid
ledigheten ska vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå under
ledigheten.
Fullmäktige får utse en ersättare för den förtroendevalde under ledigheten.

Paragrafen är ny. Första stycket innehåller bestämmelser om att en
förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid kan ansöka om ledighet för föräldraledighet eller på
grund av sjukdom. De förtroendevalda som avses är sådana som
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kan kallas yrkespolitiker, dvs. sådana som enligt definitionen i 4 kap.
1 § tredje stycket ägnar hela eller större delen av sin arbetstid åt
uppdraget. Det är i praktiken oftast fråga om en ordförande i styrelse eller annan nämnd, dvs. ett kommunalråd, landstingsråd, oppositionsråd eller annan med en liknande benämning. Med betydande
del av heltid avses samma omfattning som enligt 4 kap. 1 § tredje
stycket. Ett riktmärke kan, som när det gäller ekonomiska förmåner,
vara en tid som minst motsvarar 40 procent av ett heltidsuppdrag (jfr
prop. 1982/83:97 s. 24–25).
Ansökan sker till fullmäktige. En förtroendevald behöver inte
erhålla föräldrapenning för att få vara föräldraledig. Socialförsäkringsbalkens regler kan emellertid ge vägledning vid bedömningen i det
enskilda fallet. Det betyder att det i normalfallet rör sig om en
vårdnadshavare till ett litet barn, företrädesvis under dess första eller
andra år. På samma sätt finns inget krav på att den förtroendevalde
ska erhålla sjukpenning för att få vara ledig på grund av sjukdom.
Partiell ledighet kan inte beviljas. Det krävs således att den
förtroendevalde är 100 procent ledig från sitt förtroendeuppdrag.
Fullmäktige kan i sin arbetsordning ange att fullmäktigepresidiet
ska kunna fatta beslut när det gäller brådskande ansökningar om
ledighet.
Av andra stycket framgår att fullmäktige i sin prövning av ansökan ska ta ställning till hur lång tid den förtroendevalde får vara
ledig. Det måste vara fråga om en längre sammanhängande tid, som
inte kan betecknas endast som ett tillfälligt hinder för att fullgöra
uppdraget. Längre tid än ett år bör inte medges. Ledighet bör inte
beviljas över två mandatperioder, utan som längst till dess den pågående mandatperioden löper ut.
Om fullmäktige har beslutat att arvode, pension och andra ekonomiska förmåner enligt 14 § ska utgå till den förtroendevalde ska
fullmäktige också besluta om arvodet och förmånerna ska utgå under
ledigheten. Om ekonomiska förmåner ska utgå får prövas från fall
till fall. Det beror också på hur den enskilde kommunen eller landstinget har utformat villkoren för sina förtroendevalda som fullgör
uppdraget på heltid eller betydande del av heltid.
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I det tredje stycket finns bestämmelser som ger fullmäktige en
frivillig möjlighet att besluta om en ersättare för den ledige förtroendevalde. En ersättare utses på samma sätt som vid ett fyllnadsval. Ersättaren måste uppfylla valbarhetskriterierna.
Förslagen behandlas i avsnitt 8.5.2.
15 c § Kommuner och landsting ska verka för att de förtroendevalda ska
kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen avser sådana generellt verkande åtgärder som behöver vidtas för att de förtroendevalda ska känna sig
trygga när de tar på sig och utför ett förtroendeuppdrag. Det handlar om att motverka hot, trakasserier eller otillbörlig påverkan.
Det kan innebära att kommunerna och landstingen exempelvis
utser en anställd som ska vara säkerhetsansvarig och som ska vara
kontaktperson för de förtroendevalda som utsätts för hot, våld och
trakasserier. Andra åtgärder som kommun och landsting kan vidta
är förebyggande åtgärder, vilket kan omfatta utbildning, upprättande av handlingsplaner och rutiner för att hantera inträffade händelser.
Paragrafen har karaktär av en målsättningsbestämmelse och avser sådana generellt verkande åtgärder som kommunerna och landstingen kan vidta. Åtgärder som är inriktade på en speciell person i
ett enskilt fall avses därmed inte att rymmas under bestämmelsen.
Det rör sig i stället om sådana åtgärder som typiskt sett är ägnade
att komma till nytta för en större krets och som underlättar samverkan mellan olika aktörer.
Förslaget behandlas i avsnitt 8.3.7.
5 kap.
7§ Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.
Sammanträde ska hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av
fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med
annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde.
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Bestämmelsen handlar om fullmäktiges sammanträden. Paragrafen
utvidgas till att omfatta en uttrycklig möjlighet att sammanträda
för att hålla en debatt utan samband med annan handläggning. Överväganden finns i avsnitt 9.3.4.
Tredje stycket anger att fullmäktigepresidiet får besluta att en
debatt ska äga rum vid ett fullmäktigesammanträde, utan samband
med annan handläggning. Det betyder att ett sammanträde kan anordnas utan att en hantering av ärenden och beslut då behöver ske.
Detta kan helt avse politisk diskusson och debatt. En sådan debatt
kan också hållas i anslutning till ett ordinarie sammanträde.
Presidiet bestämmer vilket eller vilka ämnen och frågor som ska
debatteras. Fullmäktiges presidium kan, med stöd av 5 kap. 6 §, ges
ansvaret för t.ex. planeringen av fullmäktiges arbete och kontakter
med styrelsen och partiföreträdare. Presidiet bör i linje med detta
höra t.ex. gruppledare inför ett beslut om att hålla en debatt i ett
särskilt ämne eller fråga. Om en närmare reglering behövs kan så
ske i föreskrifter i fullmäktiges arbetsordning, där bl.a. presidiets
arbetsuppgifter ska framgå (5 kap. 64 § 1 stycket 10).
De generella reglerna om kungörelse, om offentlighet och ordning vid sammanträdena och övriga procedurregler gäller också för
debatter beslutade med stöd av bestämmelsen.
23 § Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det, eller
5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§,
om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.
Ärenden får också väckas på sätt som anges i 23 a–b §§ (folkinitiativ
och folkmotion).

Paragrafen behandlar på vilka sätt ärenden i fullmäktige får väckas.
Nuvarande femte punkten i första stycket utgår. Överväganden finns i
avsnitt 13.5. Ändringen medför redaktionella följdändringar i första
och andra stycket. Andra stycket är av upplysningskaraktär och hänvisar till bestämmelserna om folkinitiativ och folkmotion i 23 a och
23 b §§.
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23 a § Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige
väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, som fanns i kommunen eller landstinget på valdagen vid det senaste
ordinarie valet (folkinitiativ).
Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan och undertecknas av initiativtagarna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som
har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

Överväganden redovisas i avsnitt 12.7.
Paragrafen tar upp kriterierna för att väcka ett ärende i fullmäktige genom folkinitiativ. Det är redaktionella hänsyn som ligger
bakom utformningen av en egen paragraf. Den motsvarar nuvarande 5 kap. 23 § andra och tredje styckena, med tillägg av bestämmelser om att antalet nödvändiga initiativtagare för att väcka ett
ärende ska beräknas utifrån antalet röstberättigade som fanns på
valdagen i det senaste ordinarie valet och om att en egenhändig
namnteckning inte längre krävs för att underteckna ett initiativ.
Första stycket har utvidgats på så sätt att det framgår att det är
antalet röstberättigade som fanns i kommunen eller landstinget på
valdagen vid det senaste ordinarie valet som man ska utgå från när
man ska beräkna antalet nödvändiga underskrifter för ett folkinitiativ. För att väcka ett folkinitiativ krävs alltså stöd av minst tio
procent av de röstberättigade medlemmarna som fanns i kommunen eller landstinget på valdagen vid det senaste ordinarie valet.
Att det endast är sådana underskrifter som skett under en period av
de sex månader som löpt fram till och med dagen för att namninsamlingen lämnas in till kommunen eller landstinget som ska
räknas framgår av tredje stycket.
Uppgifter om antal röstberättigade i kommuner och landsting
finns i protokoll över de slutliga valresultaten. Protokollen finns
tillgängliga hos Valmyndigheten. Förslaget behandlas i avsnitt 12.7.4.
Andra stycket har endast ändrats på så sätt att begreppet ”underteckna” har ersatt ”egenhändiga namnteckningar”. Det innebär att
kommuner och landsting ska kunna ta emot namninsamlingar som
skett via internet, under förutsättning att initiativtagarnas identitet
kan verifieras. Bestämmelsen är därför teknikneutral. Har namn-
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insamlingen skett över en tillförlitlig webbtjänst med hjälp av t.ex.
e-legitimation behöver kommunen inte utföra stickkontroller.
Personnummer ska fortsatt krävas. Förslagen finns i avsnitt 12.7.1,
12.7.2 och 12.7.3.
23 b § Ärende får i fullmäktige väckas av minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget, som fanns i kommunen eller landstinget den siste december året före inlämnandet (folkmotion).
Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan och undertecknas av motionärerna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.
Vid beräkningen av antalet motionärer ska endast de räknas med som
har skrivit under motionen under den sexmånadersperiod som föregått
inlämnandet.

Paragrafen är ny och innebär att ett nytt demokrativerktyg införs i
kommunallagen. Förslaget behandlas i avsnitt 13.5.1.
Termen folkmotion används för att särskilja motionen från sådana motioner som väcks av enskilda förtroendevalda. Det krävs en
opinion såtillvida att minst en procent av de folkbokförda undertecknar motionen för att ett ärende ska väckas. Folkmotionen kan
gälla allt som rör kommunens eller landstingets verksamhet och
som kommunen eller landstinget är ansvarig för.
En folkmotion kan väckas av personer som är folkbokförda i
kommunen eller i ett landsting. Det betyder att också barn och
ungdomar omfattas. Detsamma gäller personer med utländsk bakgrund som ännu inte har rösträtt enligt 4 kap. 2 och 3 §§. Juridiska
personer har inte denna möjlighet.
När folkmotionen getts in till kommunen eller landstinget krävs
det att motionen under de föregående sex månader fått stöd av en
procent av de folkbokförda i kommunen eller i landstinget (folkmotion) för att ett ärende ska väckas i fullmäktige. Det är antalet
folkbokförda per den siste december året före det år som folkmotionen lämnas in som ska ligga till grund för beräkningen av hur
många motionärer som krävs för att väcka ett ärende.
Av andra stycket framgår formella krav på en folkmotion och
vilka uppgifter om motionärerna som måste finnas. Kraven är desamma som för initiativtagarna av folkinitiativ. Det innebär att ett
undertecknande kan ske elektroniskt under förutsättning att iden-
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titeten går att verifiera. En insamling till stöd för en folkmotion
kan ske över internet med hjälp av t.ex. e-legitimation.
25 § Fullmäktige ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 §.
Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom folkmotion, utom i de fall som
anges i 3 kap. 9 §.

Första stycket har endast ändrats redaktionellt. Stycket omfattar att
fullmäktige även ska besluta i ärenden som har väckts enligt 23 a
och 23 b §§, dvs. genom folkinitiativ och folkmotion.
Andra stycket har ändrats på så sätt att bestämmelsen om medborgarförslag utgår och ersätts med liknande bestämmelser om
folkmotion. Förslaget och överväganden redovisas i avsnitt 13.5.1.
Fullmäktige kan således överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ärende som väckts genom folkmotion utom i
fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet
eller av större vikt. Fullmäktige måste inledningsvis bestämma om
ett ärende som väckts genom folkmotion ska överlåtas till styrelsen
eller till den nämnd vars ansvarsområde berörs av folkmotionen att
besluta i ärendet. Om folkmotionen berör flera nämnder får ärendet överlämnas till den mest berörda nämnden. Nämnden får då
bereda sitt förslag till ställningstagande med andra berörda nämnder. Med överlåta avses dels delegation av fullmäktiges beslutanderätt, dels överlämnande av frågor för handläggning hos det organ
som är behörigt att befatta sig med frågan i sak.
Fullmäktige får fatta beslut i alla typer av folkmotionsärenden,
dvs. även i de som är av enklare beskaffenhet. Det är upp till fullmäktige att avgöra om en folkmotion, oavsett beskaffenhet, har ett
sådant värde eller intresse att man inte överlåter på en nämnd att
fatta beslut i ärendet. Möjligheten att överlåta beslutanderätten bör
användas med försiktighet.
33 § En motion eller en folkmotion bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller folkmotionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma
tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller folkmotionen från vidare
handläggning.
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Paragrafen har ändrats på så sätt att reglerna om medborgarförslag
har utgått och bestämmelser i stället gäller folkmotion. Det innebär
att en folkmotion ska beredas på samma sätt som en motion. Det
betyder att en folkmotion bör beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att folkmotionen väcktes och att om
beredningen inte kan avslutas inom ett år från det att folkmotionen
väcktes, ska detta anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då avskriva folkmotionen från vidare handläggning.
Överväganden finns i avsnitt 13.5.1.
64 § Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om
1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. handläggningen av folkmotioner,
10. formerna för justeringen av protokollet, samt
11. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges
sammanträden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i
vilken utsträckning sådant deltagande får ske.

I första stycket har en punkt om handläggningen av folkmotioner
införts så att bestämmelsen numera gäller folkmotion och regeln
om medborgarförslag i tidigare andra stycket har utgått. Fullmäktige ska komplettera sin arbetsordning med bestämmelser om hur
folkmotioner ska handläggas. Det är fullmäktige som avgör hur en
folkmotion ska beredas. Överväganden finns i avsnitt 13.5.1.
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6 kap.
19 a § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att de som har
väckt ett ärende genom folkmotion får närvara när nämnden behandlar
ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra stycket har ändrats på så sätt att bestämmelserna om medborgarförslag har utgått och ersatts med bestämmelser om folkmotion. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att
de som har väckt ett ärende genom folkmotion får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i
besluten. Nämnden kan utforma riktlinjer för hur ett deltagande i
överläggningen ska kunna ske, t.ex. vad gäller yttranderätt. Överväganden finns i avsnitt 13.5.1.
Ett beslut om att ge motionärerna möjlighet att närvara vid styrelsens eller nämndens sammanträden kan utformas på olika sätt.
Styrelsen eller nämnden kan antingen i ett enskilt fall besluta att
denna möjlighet står öppen eller att den bör gälla generellt så att
alla som väcker ett ärende genom folkmotion ska ges rätt att
närvara vid nämndsammanträdet då ärendet behandlas. Styrelsen
eller nämnden kan också bestämma att möjligheten ska stå öppen
för en begränsad tidsperiod. Styrelsen eller nämnden behöver inte
ange några särskilda skäl för sitt beslut och det ställs heller inga krav
på folkmotionsärendenas beskaffenhet eller sakinnehåll för att denna
bestämmelse ska kunna tillämpas.
Nämndens möjlighet att besluta om närvarorätt begränsas av
bestämmelserna i tredje stycket.
27 a § Ett ärende som väckts genom folkmotion ska om möjligt handläggas så
att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.
En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året
informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska
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även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i
första stycket.

I paragrafen utgår bestämmelserna om medborgarförslag och ersätts med liknande bestämmelser för folkmotion. Förslagen behandlas i 13.5.1.
I första stycket finns en tidsgräns för styrelsens och nämndernas
handläggning av folkmotionsärenden. Regeln har sin motsvarighet i
5 kap. 33 § första stycket som gäller beredning av folkmotion till
fullmäktige.
Enligt andra stycket ska styrelsen och nämnderna minst en gång
om året lämna information till fullmäktige om vilka beslut som
fattats i de folkmotionsärenden som fullmäktige med stöd av 5 kap.
25 § andra stycket överlåtit på dem. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte avgjorts inom den i första stycket
angivna tiden.
Med beslut avses de beslut som innebär att folkmotionsärendet
avgörs och beslut som i övrigt innebär ett ställningstagande till
folkmotionen. När det gäller ärenden som inte avgjorts inom den
föreskrivna tiden innefattar informationsskyldigheten att upplysa
fullmäktige om vilka ärendena är. Fullmäktige bör även informeras
om anledningen till att ärendena ännu inte avgjorts och när beslut
kan beräknas fattas. Närmare bestämmelser om vilken information
nämnderna ska lämna till fullmäktige kan utfärdas i styrelsens och
nämndernas reglementen.
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom folkmotion och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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I punkten fyra har bestämmelserna om medborgarförslag utgått och
ersatts med bestämmelser om folkmotion. Genom bestämmelsen
införs ett förbud för styrelsen och nämnderna att delegera beslutanderätten i samtliga de ärenden som fullmäktige med stöd av
5 kap. 25 § andra stycket överlåtit på dem.
Överväganden finns i avsnitt 13.5.1.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap. 8 § och
4 kap. 15 b § samt i övrigt den 1 juli 2017.
2. För medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli 2017
gäller 5 kap. 23 § 5, 25, 33 och 64 §§, 6 kap. 19 a, 27 a §§ och 34 § 4 i sin
äldre lydelse.

Ikraftträdandebestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om de ändringar som berör de förtroendevaldas
villkor och i övrigt den 1 juli 2017. Övergångsbestämmelsen avser
de medborgarförslag som väckts i fullmäktige före den 1 juli 2017.
Bestämmelserna om medborgarförslag ska fortsatt gälla för de
medborgarförslag som väckts i fullmäktige före ikraftträdandet
men där fullmäktige, eller om fullmäktige överlåtit till styrelse eller
annan nämnd att besluta i ärendet, styrelsen eller nämnden vid
ikraftträdandet inte har beslutat om medborgarförslaget.
Förslaget behandlas i avsnitt 17.

18.2

Förslaget till lag om försöksverksamhet med
sänkt rösträttsålder vid kommunala val och
folkomröstningar

1 § En kommun får ansöka hos regeringen att rösträtt vid val av ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige och vid kommunal folkomröstning
har den som uppfyller kraven enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)
respektive 5 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar med
undantag för däri angivna ålderskrav och som senast på dagen för val eller
folkomröstning fyller 16 år.
2 § Ett beslut om sänkt rösträttsålder ska fattas av fullmäktige senast den
31 december året före år för ordinarie val.
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3 § Sänkt rösträttsålder vid val till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och vid kommunal folkomröstning får tillämpas endast om regeringen har beviljat ansökan.

Förslaget behandlas i avsnitt 14.8.1.
Lagen öppnar en möjlighet för kommunfullmäktige att tillämpa
en rösträttsålder om 16 år i stället för 18 år i kommunala val och
folkomröstningar. Ett sådant beslut kräver att kommunen ansöker
hos regeringen om att tillämpa försök med sänkt rösträttsålder.
Det är endast rösträttsåldern som påverkas. Kriterierna för rösträtt
i övrigt är alltjämt desamma som följer av 4 kap. 2 § kommunallagen
(1991:900) respektive 5 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Den avgörande tidpunkten för när ålderskravet är uppfyllt är densamma som enligt kommunallagen och vallagen (2005:837), dvs. den
som senast på dagen för val eller folkomröstningen uppnår nödvändig ålder för att rösta.
Av bestämmelsen i 2 § följer att ett beslut om sänkt rösträttsålder
ska fattas av fullmäktige senast den siste december året före år för
ordinarie val. Detta beslut kan fattas så snart kommunen ansökt
hos regeringen. För att faktiskt tillämpa sänkt rösträttsålder vid val
eller folkomröstning krävs dock att regeringen har beviljat ansökan. Regeringen kan alltså ta ställning till en ansökan senare än den
siste december.
Bestämmelsen i 3 § innebär att regeringen måste ha fattat beslut
om att bifalla kommunens ansökan om försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder för att en rösträttsålder om 16 år ska kunna tillämpas
vid val till kommunfullmäktige respektive vid kommunal folkomröstning. Har regeringen inte medgivit det kan inte sänkt
rösträttsålder tillämpas i kommunen.
4 § Den som har rösträtt på grund av beslut enligt denna lag är inte valbar
enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900).

Överväganden finns i 14.8.1. Av bestämmelsen följer att även om
en rösträttsålder om 16 år tillämpas i det kommunala valet, eller vid
en kommunal folkomröstning, påverkas inte ålderskravet för att vara
valbar enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900). Det är pedagogiska hänsyn som ligger bakom bestämmelsen, som klargör att

663

Författningskommentarer

SOU 2016:5

försöksverksamheten endast gäller rösträtten. Det krävs därmed
fortfarande en ålder om 18 år för att vara valbar till kommunfullmäktige eller i övrigt som förtroendevald.
5 § Fullmäktige får besluta att upphäva sitt beslut om sänkt rösträttsålder.

Paragrafen möjliggör för fullmäktige att med enkel majoritet upphäva ett tidigare beslut att tillämpa en rösträttsålder från 16 år. Det
krävs inte att kommunen dessförinnan återkallat en ansökan enligt 1 §.
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om på vilka grunder en ansökan
om sänkt rösträttsålder kan beviljas.

Regeringen får meddela de kriterier som ska gälla för att en ansökan om en rösträttsålder om 16 år vid valet till kommunfullmäktige
och vid kommunala folkomröstningar ska beviljas.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.
3. Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av denna lag
upphör att gälla senast när denna lag upphör att gälla.

Ikraftträdandebestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 juli
2017. Eftersom lagen är en försökslagstiftning ska den upphöra att
gälla vid en viss tidpunkt. Den tidpunkten är utgången av 2022.
Senast då ska även föreskrifter och beslut som meddelats med stöd
av lagen upphöra att gälla. Förslaget behandlas i avsnitt 14.8.1 och
17.
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The remit of the 2014 Commission on Democracy was to investigate how to increase and broaden political engagement within representative democracy and how to increase the influence of individuals between elections. Since the Commission’s remit relates to
central aspects of the democratic system, the Commission decided
upon the name The 2014 Commission on Democracy – Participation
and equal influence. The focus concerns the possibilities of individuals to exert influence in ways other than by voting in general
elections, sometimes referred to as ‘between-election democracy’.
The remit, as described in the terms of reference (see annex 1),
mainly concerns two forms of political influence. The first concerns the possibility to exert influence as an elected representative,
while the second concerns the possibilities of individuals, either
individually or jointly, to influence political decision-makers between
elections. These forms of activities can be channelled either through
formal tools, such as referendums, citizens’ initiatives, citizens’ dialogues and comments on proposals referred for consideration, or
through more informal tools, such as demonstrations, media campaigns, petitions and direct contact with politicians.
According to the terms of reference, the Commission was to
consider whether the elected representatives reflect the composition of the population with respect to sex, age, country of birth and
disability. Another task for the Commission was to highlight the
political representation, participation and influence of young people.
In addition to the specific issues mentioned above, the Commission was to investigate and describe societal changes that can
affect individuals’ political participation and influence in the longer
term.
The Commission has held a large number of consultations and
meetings with elected representatives and civil servants across
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different levels of government, with representatives of political parties, with civil society organisations and with the general public.
The Commission has carried out several surveys, interviews and
investigations and also commissioned research reports from a total
of 24 researchers. The reports have been presented and discussed at
seminars in several cities in Sweden and they have also been published in a separate volume, as an annex to the main report. Our
ambition has been to stimulate public debate and encourage conversations around the topics included in our work, and also to gain
a broader and deeper understanding of the state of democracy in
Sweden today. Hence, this report is both an account of the state of
democracy today and a collection of concrete proposals, assessments
and recommendations on how to develop and strengthen democracy.
Democracy is strong, but political inequality has increased
Just after the turn of the millennium, in February 2000, the former
Commission on Democracy submitted its findings to the Government. The Commission was appointed at a point in time when democracy was considered to be severely challenged. Among the challenges
identified was the declining interest in membership in civil society
organisations and political parties. Moreover, there was a decline in
voter turnout and in confidence in political institutions: in other
words, a declining interest in politics, in particular among young
people. Some of these challenges still remain, fifteen years later. At
the same time there is a need to revise the rather gloomy picture
presented above. While the traditional civil society organisations
are attracting fewer members, there is still a high degree of civic
engagement in Sweden. The ways in which citizens participate have
changed and are nowadays characterised by engagement in informal
and network-based movements and organisations. The political parties
are no longer catch-all parties with a large number of members.
However, the number of active party members is not declining.
While citizens’ confidence in political parties is still low, it has increased. The trend is similar regarding voter turnout: it has risen in
the last three general elections. As for confidence in the Riksdag
and the Government, this too has increased over the last fifteen
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years. Furthermore, interest in politics among young people is stable
and high.
The Commission can therefore conclude that there is no crisis
of democracy in Sweden today. The overall interest in participating
and engaging in democratic processes has not declined. However,
the gap in political participation among those who participate and
those who do not has become more apparent. While support for
the fundamental principles of democratic society remains high, democratic influence is not evenly distributed. The gap between those
who participate and those who do not has widened. This is most
evident with regard to the level of participation in civil society
organisations and political parties among different socio-economic
groups. Membership of civil society organisations and political parties is associated with high socio-economic status and a high level
of education. People with lower levels of education and low-paying
jobs have left the parties to a greater extent than others. Socioeconomic background is also relevant for the level of confidence in
democracy and in political institutions. Citizens of high socio-economic status are more likely to have higher confidence in democracy. They also tend to have higher confidence in their ability to
influence political decisions. While voter turnout in general has risen,
the gap between different groups is still considerable. Based on education level, there is a gap of about 15 percentage points in voter
turnout. Turnout also varies between people born in Sweden and
those born abroad.
The gap between ‘democratically active’ and ‘democratically
passive’ citizens corresponds with social and economic gaps in society.
This means that those who do not participate in democratic processes are groups with weaker political resources, such as people
with a low level of education and income and a considerably weaker
position in the labour market. Research also indicates that individuals with poor health are less democratically active than others.
These differences can be described as processes of exclusion and
inclusion, or in other words, class divisions.
Yet another, growing problem is that the differences between
democratically active and passive citizens are spatial. They reside in
different areas, attend different schools and participate in leisure
activities in different areas. The spatial divide is also reflected in
differences in voter turnout. The gap between the districts with the
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highest and lowest turnout levels in Stockholm, Malmö and
Gothenburg was about 40 percentage points in the parliamentary
election in 2014. Moreover, the participatory gaps are also evident
regarding news consumption. News consumption is strongly related to political interest and participation. The number of people
considered to be ‘news avoiders’ has increased lately. This group
mainly consists of individuals with low socio-economic status. Hence,
the democratic arena, i.e. the spaces and places where thoughts,
ideas, views and interests are exchanged, is increasingly segregated.
This is a huge and urgent challenge for our democracy.
Yet another problem is that several current societal trends, such
as globalisation, digitalisation, demographic change and climate
change, can contribute to deepening the inequalities between different
groups and also present society and democracy with new challenges. These societal trends have changed and will continue to change
the conditions for democracy as well as for the economy, the
labour market and power relations in society. Moreover, several of
the challenges we face today imply the need to make difficult
decisions regarding the distribution of resources. The capability of
political actors to create political consensus, through democratic
mechanisms, on decisions necessary for the sustainable development
of society is crucial, not only for the future of the political decisionmaking process, but for society as a whole.
New objectives of democracy policy
The course of action to achieve the objectives of democracy policy
must be based on the challenges mentioned above. The Commission
therefore proposes a new objective of democracy policy: ‘A sustainable democracy that is characterised by participation and equal
influence’. We believe that democracy is strengthened by a high degree of engagement and participation in society. Broad political
participation increases the possibilities for more voices to be heard
and the possibilities for equal influence. More equal participation
means that all citizens have the same opportunities to participate in
and exert influence on political processes, regardless of their sex, skin
colour, ethnicity, religious belief, disability, sexual orientation, age
or socio-economic status. The aim of democracy policy must there-
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fore be to broaden political participation and to promote equal influence.
In addition, democracy needs to be sustainable. By this we mean
a democracy characterised by strong public institutions capable of
effective and transparent decision-making, under the rule of law. A
sustainable democracy also requires citizens’ confidence in democratic institutions and procedures. Furthermore, it requires high
levels of democratic engagement and the belief among citizens that
they can exert influence. In conclusion, a sustainable democracy
requires respect for individuals’ human rights.
The objective of democracy policy must be followed by measures aimed at increasing political participation and creating conditions for equal influence. The Government should carry out measures to promote democracy before and between elections with the
aim of increasing political equality. Civil society organisations should
be provided with the necessary conditions to engage those who
otherwise participate to a lesser extent. Municipalities, county councils and the Government have a specific responsibility to create
opportunities for citizens to participate and communicate their
concerns and preferences in the political decision-making process.
This is also the aim of several of the Commission’s proposals.
Power relations within society are not likely to be changed by
democratic reforms or through measures intended to increase political participation. The Commission’s remit is restricted to analysing
political participation and opportunities for citizens and politicians
to influence decision-making between general elections. Our remit
did not include studying power relations in society as a whole.
However, due to the extent and severity of the societal changes that
we observe today, we propose that a new commission be appointed.
The remit of the commission should be to contribute to a deeper
understanding of power relations in Sweden, and also to describe
how these relations have altered since the turn of the millennium.
By providing relevant information to political decision-makers, the
commission should also contribute to long-term and suitable decisions that can address the future challenges facing democracy and
society.
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There is no party crisis
The Commission’s review demonstrates that the idea of a party
crisis can generally be written off. There is no longer a decline in
membership of the political parties. The review further indicates
that the role of party members has changed. Digital technology has
simplified communication with voters while there has been a professionalisation of political campaigning. In addition, the political
parties have recruited more staff. At the same time, one in four
local party organisations state that they had difficulties identifying
candidates for the 2014 general election. It is therefore vital that
parties continue their efforts to recruit new members.
The parties must improve their recruitment processes
The under-representation of certain groups among party members,
such as foreign-born people, young people and women, as well as
individuals with a low level of education and a working class background, creates a problem for party democracy. The lack of representation from certain socio-economic groups can lead to difficulties
for parties in reflecting the views and perspectives of these groups.
The Commission’s review indicates that all parties strive to recruit
new members, and a majority of the parties strive to recruit new
members from under-represented groups. At the same time, research shows that social networks are crucial in the recruitment
process. This tends to reinforce the homogeneity of party members. Overall, the parties consist of a socially coherent group, standing with their backs outwards.
The 2014 Commission on Democracy therefore believes that the
parties must improve their recruitment processes. The parties should
actively pursue new members outside of the traditional networks
and channels. In order to recruit young people it is vital that parties
are present in schools, youth clubs and civil society organisations.
It is also crucial that parties are present in local communities, in
particular between elections, to create opportunities for party engagement among those who otherwise participate to a lesser extent.
This is particularly relevant for local communities with high levels
of unemployment and a large population of foreign-born individuals.
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Take measures to combat the professionalisation of parties
The professionalisation of political parties has increased. As a result, policy development is largely driven by people who do not
hold and have never held political office. This means there is a lack
of experience of the political decision-making process within parties. The increased number of paid party officials, and in particular
the increasing number of ‘idea-brokers’, can lead to fewer opportunities for members to participate in policy development. Moreover, it can contribute to driving politics further from the reality
that voters experience and elected representatives in local government have to deal with. Furthermore, the parties are more focused
on the opinions and views expressed through different media
channels than on their communication with individual voters. The
political debate in the media is important, but since fewer citizens
get their news from traditional media or take part in opinionforming through these channels, the parties run the risk of not
grasping the broader views expressed in society. There is also a risk
of parties becoming more receptive to the advocacy work carried
out by various interest groups and PR firms, using media channels.
The parties must reform their organisations
There has been a heavy decline in party identification among the
Swedish population, something that reduces the possibilities of mobilising politically interested individuals based on an ideological affinity.
This development can partly be explained by changes in values,
such as individualisation and a declining belief in authorities. Individuals today are more inclined to engage in issue-based politics
rather than join a political party. Confidence in political parties has
risen during the twenty-first century, yet the parties are among the
institutions in society that citizens express the lowest degree of
confidence in. It is likely that many choose other ways to express
their political engagement based on a distrust of the possibilities to
exert influence through political parties. The Commission’s review
also indicates that a large proportion of party members state that
internal democracy, also known as intra-party democracy, is lacking.
However, intra-party democracy has been strengthened over time.
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Political party members are more committed and have higher demands on exerting influence today than before.
It is, however, essential that political parties do not become exclusive channels of influence for a minority of engaged party members. We therefore believe that the parties should strive to include
local party members in the development of party policies. The parties should also consider carrying out internal elections on principal matters and increasing the influence of members regarding
the election of party leaders. At the same time, since party members
today do not reflect the composition of the population, strengthening
intra-party democracy could result in parties further distancing themselves from the rest of the population.
It cannot be expected of the political parties that they regain the
position they once held in our democracy. The decline of party membership is not only the result of professionalisation and unsuccessful
recruitment strategies, but also an effect of changes in societal
engagement. This emphasises the necessity to give voters the possibility to express their interest and views to elected representatives
in ways other than joining a political party. The Commission’s proposal on consultations prior to decisions and the citizen’s initiative
at local and national level are ways to improve the possibilities for
citizens to exert political influence.
Review the public funding of parties
The Commission’s review demonstrates that the public funding of
parties is not used in accordance with the intended purpose. The
funding provided to Members of the Riksdag to support their parliamentary work is mainly used for other purposes. Moreover, parts
of the local funds for parties are transferred to the national level.
At the same time, the Commission’s review indicates that the number of political secretaries and full- or part-time salaried political
positions has increased. One reason for this is that the political
majority in municipalities offers smaller political parties positions,
such as salaried political secretaries, as a way of assuring themselves
of their support. Overall, we believe that there are reasons to carry
out a review of the public funding of parties. The review should
mainly focus on the appropriateness of how the funds are used and,

672

SOU 2016:5

Summary

if needed, propose amendments or clarifications on how the funding should be distributed, used and reported.
Elected representatives and their social representativeness
The Commission’s analysis of the representativeness of elected representatives, with respect to sex, age and country of origin, clearly
shows that certain groups are under-represented. While the number of women in the Riksdag has decreased over the last decade, the
number of women represented in the decision-making assemblies in
municipalities and county councils has increased. Women’s representation in the weightier positions, such as executive committee chairs,
has improved since the turn of the millennium, but women are still
under-represented. Female politicians are more exposed to threats,
violence and harassment. More of them also choose to leave their
position before the end of their term than their male counterparts.
Women are also under-represented in the boards of municipal companies.
The elected assemblies do not reflect the composition of the
population. Foreign-born people are under-represented at all levels
in the political system. Individuals who have migrated to Sweden
are less politically engaged than those who were born here, which
partly explains their under-representation in elected assemblies.
However, their participation increases with the length of their stay
in Sweden. Discrimination is also a factor that affects political participation among foreign-born people. Residential segregation
means that a large number of foreign-born people reside in areas
with few elected representatives. This, in turn, affects the likelihood
of foreign-born individuals entering politics since a majority of those
who enter politics do so after contact with individuals engaged in
political parties. Research also shows that foreign-born representatives advance towards the weightier positions at a slower pace
than those born in Sweden. Young people, under the age of 29, are
the group in society that is most strongly under-represented in local
government assemblies, while those over the age of 65 are heavily
under-represented in the Riksdag. This could result in the perspectives of young people and the elderly not having a sufficient impact
on decision-making, at local and national levels respectively. Young
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people’s under-representation in local government assemblies also
leads to a lack of experience among young people of holding an
elected office, something that is important for a continued political
career.
Social representativeness is important for the legitimacy of democracy
The Commission believes that elected assemblies that reflect the
composition of the population as a whole improve the conditions
for equal political influence. Social representativeness is a matter of
justice and a question of the legitimacy of democracy. Elected representatives that share social and cultural experiences with a particular voting group are better able to hear, capture and convey the
interest and views of those voters. In addition, representativeness
affects the degree of participation in society. It is also reasonable to
assume that a feeling of being represented can increase an individual’s motivation to participate.
Since efforts to achieve political equality are mainly a question
for the political parties, we give a number of recommendations to
the parties on how to improve their social representativeness. The
parties in a municipality or county council could, for instance, coordinate their internal nomination processes in order to improve
the gender balance in the executive committee and the other committees. This is of particular importance when it comes to appointing
the members of the board of the municipal companies, where
women are strongly under-represented. We further propose that
the parties should adopt the principle of always nominating two
candidates, one man and one woman. This would facilitate the work
of the nomination committee in coordinating the appointment process.
The conditions of the elected representatives
The conditions of local politics have changed in recent years. There
has been a decline in both the number of committees and the number of elected positions, and fewer elected representatives are
responsible for a greater number of positions. Moreover, influence
in local politics is concentrated on a few leading elected represen-
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tatives. The Commission believes that it is beneficial for a large
share of the population to have experience of participating in political decision-making processes. Hence, the Commission believes
that there should not be a reduction in the number of elected positions in future reforms of the political organisation. In order to
stimulate democratic participation at local level, municipalities can
hold direct elections for a limited number of seats in a district committee.
As a result of increased media coverage, the role of politicians
has become more demanding. Moreover, public demand for quicker
decision-making processes and the emergence of more complex
political decisions has also contributed to a more demanding role.
These factors affect who decides to engage in politics. Moreover,
the number of elected representatives who choose to leave their
elected positions before the end of their term is high. This is especially
true for young people under the age of 29 and women with children
living at home.
It is important that the rules and regulations governing the conditions for elected representatives are adapted to living conditions
in society, making it possible to combine an elected position with
full-time work and family life. A new meeting culture is needed
where long meetings constitute an exception rather than the norm.
The use of stop-times and opening up for long-distance decisionmaking are also ideas that should be considered. Measures should
also be taken to make it easier for elected representatives with
children under the age of six to participate. Municipalities could, for
instance, introduce more generous rules regarding the right to day
care in connection with political meetings in the municipality or
county council.
Possibility to keep an elected office after moving
During the 2010–2014 term of office, one in five elected representatives in municipal councils decided to leave office before the end
of their term. According to research, the cause behind every third
termination was a move away from the municipality. When it comes
to young people under 29, an even higher share – 59 per cent –
reported leaving office due to a move from the municipality. This
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can be explained by the higher level of mobility among young
people, especially prior to pursuing studies or entering the labour
market. There is already the possibility for the elected assemblies
to decide that an elected representative appointed by the elected
assembly can keep his or her office, despite moving from the municipality. We propose that this possibility should be extended to include the elected assembly members.
Preventing threats and violence against elected representatives
According to a survey by the Swedish National Council for Crime
Prevention (Brå), one in five elected representatives reported that
they had been subjected to threats, violence or some kind of harassment in 2013. One in two politicians holding multiple or weightier
positions reported that they had been threatened and harassed
multiple times. Considering the fact that one in four elected representatives state that they have censored themselves due to fear of
harassment, this can be said to have an effect on democracy. We
believe that it is important that all elected representatives receive
support if they are subjected to threats, violence or harassment and
that this leads to them feeling safe both when they enter an elected
office but also when carrying out their duty as an elected representative. We therefore propose that amendments be made to the
Local Government Act with a provision stating that municipalities
and county councils are to promote a safe working environment for
elected representatives.
The organisation of local politics
A shift of power has recently taken place from the elected assemblies
and the part-time politicians to the members and chairs of the executive committees in municipalities and county councils. The elected assembly – which under the Local Government Act is the
decision-making body in municipalities and county councils – has a
relatively weak position. Furthermore, the preparation of political
decisions often takes place outside the formal institutions, for
instance through negotiations between the political parties governing the municipality or county council. This affects the possi-
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bilities of elected assemblies and the citizens both to monitor the
decision-making process and to hold the elected representatives
accountable.
In order to give the elected assembly the authority to scrutinise
and demand accountability, we believe that the elected assemblies
should adopt a praxis for the internal review of the exercise of
power in the municipality or county council. Moreover, the Commission believes that the elected assemblies should decide on a
description of the tasks of the elected representatives with the intent of clarifying the division of labour between the elected representatives. This is particularly relevant for the role of chair of the
executive committee and the chair of other committees and other
important functions in local politics. From a citizens’ perspective,
it is fair to demand that the elected assemblies clarify the function
of these elected representatives in local democracy.
To prevent elitism and power concentration in politics, it is also
necessary to promote increased rotation in political office. We believe that the parties, either internally or jointly in the elected
assemblies, should introduce term limits for weightier positions, such
as executive committee chairs or chairs of other committees. This
would open up the possibility for more candidates to step forward
and gain important positions in politics. It could also result in
breaking the social homogeneity in the higher tiers of politics.
In order to increase parties’ visibility in local democracy, the
elected assemblies should, following the model of the Riksdag, arrange
debates on various topics relevant to the municipality or county
council. These debates could stimulate general interest in local politics and provide opportunities for elected representatives to express
their standpoints on political issues. We therefore propose that
elected assemblies should be able to decide to hold general debates
without having to consider other ongoing decision-making procedures.
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Possibilities to influence national decision-making processes
through formal tools: referrals, consultations and committees
of inquiry
The formal tool for influencing decision-making in national politics, the referral procedure, is an important tool for individuals and
interest groups to express their views. The sharing of opinions within the referral procedure takes place through formal rules and regulations. Thus, it facilitates transparency and equal participation.
Besides the referral procedure, consultations, hearings and meetings
with selected organisations have increasingly become methods for
the Government Offices to gather the public’s views and thoughts
on matters, as well as methods for consultation with the public
prior to government decisions.
Open up the referral procedure and the consultations
The Commission’s review indicates that it is mainly the relatively
large and resourceful organisations that engage in the referral procedure, as well as in consultations and hearings. In light of the decline in membership of traditional civil society organisations, their
local connections have become severely weakened. At the same
time, newer social movements have emerged at local level and there
is thus a risk of the views and perspectives conveyed through formal channels, such as the referral procedure, failing to reflect the
views of the wider public. Hence, the Commission proposes that
the list of organisations included in the referral procedure, as well
as invitations to hearings and consultations, should be extended to
include newer sections of civil society. In addition, formal guidelines for consultations and hearings should be developed.
Electronic administration and digital consultations
The Government has adopted an ICT policy goal: that Sweden
should become the best country in the world at making use of the
opportunities of digitalisation. According to its eGovernment strategy, the Government is to promote “an open administration that
supports innovation and participation”. In light of this we find it
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remarkable that the Government Offices has not developed its own
electronic administration. Certainly, the Government Offices has a
special position among government agencies in terms of security
and confidentiality requirements. However, the lack of digitalisation has resulted in insufficient transparency and a lower degree of
participation. This is especially true for the referral procedure.
The conditions for consultations of committees of inquiry
The Commission’s review shows that the possibilities for individuals and organisations to influence politics through committees of
inquiry have decreased. Terms of reference have become more
detailed and the aim and purpose of the committees are normally
decided beforehand. Moreover, the time allocated to the committees has been reduced. As a result of the growing number of
committees with an inquiry chair with a short deadline, the role of
the committee of inquiry to build consensus has weakened. The
Commission therefore believes that it is important that committees
of inquiry are requested to work in a consultative manner and that
they are given enough time to consult and receive input from organisations and interest groups, as well as from the general public.
Possibilities to influence national decision-making processes
through informal tools
The Commission’s review shows that informal contact between
organisations, interest groups and decision-makers at national level
has increased. This development is partly a result of the changed
nature of the relationship between decision-makers and organisations and interest groups. Another explanation is the increased
complexity of politics and the increasing need for knowledge and
information. The ongoing adaptation of politics to the media has
resulted in political communication gaining more importance and a
growing number of individuals working as ‘idea-brokers’. This
development must be regarded as the biggest change in Swedish
democracy over the past fifteen years.
The Commission believes that there are reasons to be cautious
about a development in which politics and ideas are developed in
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arenas where citizens are not able to participate or be represented
by elected representatives. This kind of development could result
in fewer possibilities for individuals to participate and exert influence. It could also reduce the possibilities to hold elected representatives accountable for their decisions. In addition, advocacy work
is a matter of resources, which affects political equality.
Contact between decision-makers and interest organisations
should not be regulated
Currently lobbying – in the form of informal contact between
decision-makers and organisations and interest groups – does not
pose a direct threat to democracy. Therefore, the Commission does
not propose any rules or regulations that change the conditions for
contact between decision-makers and organisations and interest
groups, such as registering lobbyists. It is difficult to design these
types of rules in an appropriate manner that does not entail
negative consequences for democracy.
The advocacy work done by organisations and interest groups,
PR firms and think-tanks mainly targets the media. In order to
guarantee citizens’ access to information and their possibilities to
hold elected representatives accountable, the presence of independent media actors, with the capacity to scrutinise the power of authority, produce high-class journalism and facilitate a public debate
where different voices and perspectives can be expressed, is vital. In
light of this, the Commission thinks that the Government should
take measures to create conditions for a viable, independent and
multifaceted media market and for a strong and independent public
broadcasting service.
The introduction of a citizens’ proposal in the Riksdag
In order to vitalise democracy and strengthen citizens’ influence on
the decision-making process, we propose the introduction of a citizens’ proposal to the Riksdag, known as a ‘people’s motion’ (Folkmotion). A people’s motion is the right of an individual, with
voting rights, to propose an initiative to the Riksdag. If the proposal receives support from at least one per cent of the citizens
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with voting rights, it must be accepted as a motion in the Riksdag.
It should be possible to submit and support a people’s motion
online. If a motion receives sufficient support it will be handled in
same way as motions by Members of the Riksdag are handled. If
the motion is approved, depending on the demand of the people’s
motion, it can result in a committee initiative or a statement to the
Government. The proposal of introducing a people’s motion was
inspired by the citizen’s initiative in Finland. With the possibility
to submit a people’s motion in the Riksdag, all citizens are given
access to a formal tool for making their voices heard. This could
mean that the advantage of resourceful organisations is levied. It
could also increase the transparency of advocacy work. The introduction of a people’s motion is also justified by the weakened position of the political parties and the changed forms of political
engagement and participation. A reform of this kind would require
amendments to the Riksdag Act. The Commission therefore proposes that the introduction of a people’s motion in the Riksdag be
preceded by a committee of inquiry.
Transparency in the work of the Riksdag
In light of the increase in informal contact between organisations,
interest groups and Members of the Riksdag, there could be reason
to consider taking measures to ensure transparency in the power of
authority. In order to guarantee citizens’ possibilities to express
their views and interests at national level, the conditions for communication between Members of the Riksdag and citizens must be
favourable. The Commission therefore proposes a review of the
support given to Members of the Riksdag, as part of the public
funding of the parties. The review should include the question as to
whether parts of the funding should be tied to the Members’ constituencies, enabling increased local support.
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Citizens’ dialogues and consultations in municipalities
and county councils
Citizens’ dialogues and consultations where individuals, organisations and interest groups or other actors are invited to take part in
decision-making processes are common in municipalities and county
councils. Citizens’ dialogues can help to make decisions more deeply
rooted and increase their legitimacy. By using citizens’ dialogues,
conflicts of interest or demonstrations of dissatisfaction can be
avoided when implementing political decisions. However, citizens’
dialogues that instil hope for political influence which is then not
realised can undermine confidence in democracy. If participation
does not reflect the composition of the inhabitants of the municipality or county council, there is also a risk that citizens’ dialogues will result in political inequality.
The elected assembly should promote the participation of the members
the decision-making process
In order for citizens’ dialogues to yield positive democracy effects,
the use of dialogues and consultations must be formalised. Municipalities and county councils must inform citizens when the citizens’ dialogues and consultations will be held and what matters will
be discussed. It is equally important to inform the citizens of their
possibilities to influence policy through citizens’ dialogues and consultations. The Commission therefore proposes an amendment to
the Local Government Act by introducing a provision stating that
the elected assembly should promote the participation of the members of the municipality or county council in the decision-making
process. It further states that the municipalities and county councils are to ensure that the members have adequate opportunities to
take part in the decision-making process. The proposed provision
motivates municipalities and county councils to consultate and gain
support for political decisions, but also that elected assemblies are
responsible for the decision-making process as a whole. It further
stresses the importance of citizens’ engagement, which was one of
the founding principles in the drafting process of the Local Government Act.
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The provision, which is to be considered a democratic principle,
is expressed in the form of a general objective. This means that
decisions made without prior consultation with the members of the
municipality or county council cannot be appealed. The elected
assembly has sole responsibility for determining when and how the
members are to engage and express their views. The proposal entails all members of the municipality or the county council –
including young people and foreign citizens without voting rights,
and judicial entities, such as non-profit organisations and companies – having the right to express their views in matters of importance. In light of the introduction of a consultation provision in
the Local Government Act, the Commission further proposes that
the concept of consultation should be included as one of the methods
the elected assembly can use in its contact with the general public.
Guidelines and principles for citizens’ dialogues and consultations
The Commission believes that there are advantages to having elected assemblies adopt guidelines and principles on when citizens’
dialogues and consultations will be held and on what matters. It is
also important that the guidelines or principles indicate the form of
the dialogues and consultations. In the Commission’s view, the
guidelines or principles should contain information on the role of
the dialogues or consultations in the decision-making process, the
target group of a particular dialogue or consultation, how the invitation to the dialogues or consultations will be circulated and
finally, information on how feedback to the citizens will be handled.
We further provide recommendations regarding methods for
strengthening political equality. Moreover, the Commission advocates the use of digital technology and the importance of using inclusive feedback mechanisms. In addition, the Commission suggests
that the municipalities and county councils gather all relevant information for citizens’ democratic participation in one place on their
website in order to ensure that citizens receive adequate and accessible
information regarding their opportunities to engage politically.
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The reinforced citizens’ initiative
The reinforcement of citizens’ possibilities to call for referendums
in municipalities and county councils has led to an increase in the
number of initiatives and referendums. This has created tensions at
local level. Some of the conflicts that have occurred have been due
to a lack of clarity regarding the rules and regulations of the citizens’ initiative.
In order to simplify the process, the possibility of signing a
supporting motion of an initiative online should be introduced.
The Commission thus proposes that the requirement for personal
signatures be removed from the Local Government Act. Allowing
the gathering of signatures online, through electronic identification, can make the process speedier, more just and more resourceefficient. Moreover, the gathering of signatures online is compatible
with the current trends of political engagement where the internet
and social media play a key role for political participation. To make
the gathering of signatures online possible, the Commission proposes the establishment of a national website.
In addition, a clarification of the regulations on the number of
signatures needed to initiate a request for a referendum is needed.
One problem with past referendums has been the low turnout. The
Commission believes that conflicts could be avoided if the political
parties, prior to the referendum, clearly indicate the threshold
required for them to respect the outcome of the referendum.
Despite the problems that have occurred in connection with
initiatives and referendums, we believe that the principal value of
the right of citizens to direct participation in the political decisionmaking process outweighs the negative experiences. The majority
of the referendums have stimulated democratic participation locally
and there are no indications of referendums having had negative
effects on political equality or confidence in democracy. The problems
that have occurred have mainly been due to an inability on the part
of leading politicians to take into account or adequately respond to
the strong public opinion expressed by different voting groups
between elections. In order to prevent such demonstrations of discontent, it is vital that the municipalities and county councils, in
line with the proposal mentioned above, promote citizens’ participation in matters of importance.
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Citizens’ proposals and people’s motions
The Commission’s review of the citizens’ proposal indicates that
its effects on democracy are rather limited. Instead, it has mainly
been used as a tool for putting forth concrete ideas or suggestions
on specific everyday issues. Moreover, the small share of citizens
who have used the mechanism does not reflect the composition of
the population. Our review also shows that the administrative process of the citizens’ proposal is time-consuming and not resourceefficient. More importantly, however, it establishes a relationship
between individual citizens and elected representatives and not a
group of individuals and elected representatives. The citizens’ proposals therefore fail to stimulate a democratic dialogue and do not
provide the elected representatives with adequate information about
public opinion.
In order to strengthen the dialogue between the elected representatives and citizens and facilitate the administrative process, the
Commission proposes that the citizens’ proposal be replaced with a
new tool, the people’s motion, which is mandatory for all municipalities and county councils. All registered inhabitants of a municipality or county council should have the right to submit a proposal
on a matter within the jurisdiction of the municipality or county
council. If the proposal receives support from at least one per cent
of the registered inhabitants, it must be considered by the elected
assembly, and a decision has to be made within a year of submission. The Commission proposes that the administrative process
of the people’s motion be identical to the process of the citizens’
proposal, meaning that the elected assembly can delegate the proposal to the executive committee or another committee. The
gathering of signatures can, in line with the agenda initiative, be
digital. Individuals can submit and support people’s motions in
their municipality or county council through the national website
we propose should be established.
Young people’s participation, influence and representation
Most young people feel that they lack influence over the political
decision-making process and many of them do not feel like they are
part of society. In addition, young people are under-represented in
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the political parties, in the elected assemblies and in civil society
organisations. Socio-economic background, sex, health and foreign
background are factors that affect young people’s participation, in
the same way they do for older individuals. Research shows that
political interest among young people is high today. A large proportion of the young population are politically engaged and express
a wish to influence politics. Young people demonstrate strong confidence in democracy and a majority express support for the fundamental democratic values. Overall, the Commission believes that
there is a need for a shift of perspective: young people should not
be considered a challenge for democracy. Instead their engagement
and interest should be viewed as an asset. The focus should be on
creating conditions for the broad participation of young people in
local democracy.
Voting age trial
The Commission proposes the introduction of a pilot project to
lower the voting age from 18 to 16 in local elections in 2018 and
2022. The voting age trial is to be carried out in municipalities that
apply to be part of the project and is to be further accompanied by
an evaluation project. Lowering the voting age from 18 to 16 means
that the average age of first-time voters would be lowered to 18 years.
It is currently 20 years. This could result in increased incentives for
young people to engage in local politics and for their interest in
holding elected office. Moreover, a lowered voting age increases the
possibilities to influence the long-term voting behaviour of young
people, as they are still in school. This gives schools a concrete opportunity to include democracy issues in the curriculum. A pilot project to lower the voting age is also in line with the objective of the
national youth policy, which clarifies that young people are to have
an influence on the development of society. The pilot project is
restricted to elections in municipalities, in which many issues of
direct relevance to young people are decided on. As for elections to
the Riksdag, the Commission believes that it is important to keep
the connection of voting rights to the age of authority.
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Young people’s participation in decision-making processes
in municipalities and counties
The Commission’s proposal that elected assemblies should promote
the participation of the members of the municipality or county
council in the decision-making process implies that municipalities
and counties also have to ensure the inclusion of young people’s
perspectives in decision-making. Youth forums, where young people
are invited to take part in political decision-making processes,
could be one method of achieving that. We believe that consultations with youth forums should be a formal part of the decisionmaking process. At the same time, it is vital that these forums
reflect the composition of the youth population in the municipality
or county. It is also important that consultation processes are adapted to the conditions of young people. The municipalities and county
councils should adopt a framework for how young people’s perspectives will be considered in decision-making processes or in an
action plan for local youth policy.
The role of schools in fostering democratic values
We believe that there is a need to increase pupils’ knowledge of the
function of municipalities and county councils and also of the
forms for participation in local decision-making processes. Schools
should cooperate more with administrators in municipalities and
county councils and meet the local representatives of the political
parties. The Commission therefore proposes that increased knowledge of the function and role of local democracy should be included in the national school development programme. Moreover,
the national school development programme should aim to increase
knowledge of critical review and source criticism. The Commission
further proposes that the Swedish Agency for Youth and Civil
Society, together with the Swedish National Agency for Education,
should be commissioned by the Government to develop tutorials
for schools and municipalities, with examples of methods of cooperation in local democracy. The Commission further believes that
civic engagement in compulsory school and upper secondary school
must be promoted and safeguarded.
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Higher education institutions also play a key role in democracy.
It is therefore important that the political student associations, political parties and other organisations gain access to higher education
institutions. In order to highlight the importance of higher education institutions for democracy, the Commission proposes an
amendment to the Swedish Higher Education Act to the effect that
it is clear that higher education institutions are to foster democratic
principles and respect for individuals’ human rights.
The political influence of persons with disabilities
Persons with disabilities participate less in democracy than others.
This is reflected in lower rates of voter turnout and in their representation in elected assemblies. Access barriers of various kinds
still constitute an obstacle to disabled persons fully participating in
society. While physical access to the meeting rooms for elected
assemblies has improved, the meeting rooms used for committee
meetings and for internal party meetings still have significant access
barriers. Therefore, it is crucial that the removal of access barriers
is continued and that municipalities and counties provide accessible
meeting rooms for committee meetings and internal party meetings
and, to a larger extent than today, allow distance decision-making
in elected assemblies and committees.
One problem, in particular for elected representatives in need
of assistance and services to fulfil their political assignment, is combining the assignment with work and family life as they have difficulties in obtaining additional hours of assistance or services to
allow them to serve politically. Elected representatives in need of
assistance and accompanying services are to receive the necessary
assistance to fulfil their political assignments.
The Commission’s proposal that the elected assembly should
promote the participation of the members of the municipality or
county council in the decision-making process also has implications for people with disabilities. We therefore suggest that municipalities and counties establish citizens’ councils with real possibilities
for influence. The elected assembly should further adopt regulations for the function of the citizens’ councils in local democracy.
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Summary

In order to secure a more prominent role for democratic participation in national disability strategy, democratic participation should
be introduced as a separate goal. By adopting a specific goal on
democratic participation, the importance of removing barriers in
democracy promotion is stressed. At the same time, the conditions
for monitoring the development of democratic participation among
people with disabilities are improved.
Let the future be shaped by many!
Profound changes in how democracy functions cannot be made by
a governmental commission. Changes in democracy are shaped by
changes in society. If the democratic framework is to be changed, it
must be done with caution and on the basis of political consensus.
The Commission’s remit was to update the institutions of democracy and make them more relevant to the current time, through
renewal and gradual changes of democratic rules. The overarching
aim of the Commission’s proposal is to achieve greater and broader
participation, thus creating more equal influence. Moreover, we believe that it is important to have a debate on the state of democracy. The continued debate should address how to achieve greater
diversity among those who shape the future. Given the profound
societal changes of late, it is natural to propose the appointment of
a new Commission on the functions of democracy, in around a
decade from now.
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Demokratisk delaktighet och inflytande
över det politiska beslutsfattandet
Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2014
Sammanfattning
En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare
från riksdagspartierna, ska analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den
representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter
till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan de allmänna valen.
Utredaren ska bl.a.
 föreslå åtgärder som kan bidra till att fler personer erbjuds
respektive väljer att åta sig politiska förtroendeuppdrag,
 analysera formerna för delaktighet och inflytande mellan valen
och identifiera samhällsförändringar som kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt,
 föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande under mellanvalsperioder, och
 belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och
inflytande.
Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder
som bedöms befogade. Det ingår dock inte i uppdraget att föreslå
ändringar i grundlag eller i riksdagsordningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.
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Behovet av en utredning
I skrivelsen En politik för levande demokrati (skr. 2013/14:61)
redogör regeringen för sin bedömning av vilken inriktning demokratipolitiken bör ha för att möta de utmaningar som samhällsutvecklingen ställer på demokratin. Regeringen konstaterar att
demokratin ständigt måste utvecklas för att folkstyrets former ska
vara relevanta. Möjligheterna till demokratisk delaktighet och inflytande bör samtidigt vara utformade efter individens förutsättningar. Var och en ska kunna påverka det politiska beslutsfattandet
både genom att rösta i de allmänna valen och genom ett medborgerligt engagemang mellan valen.
Som en del i arbetet med att stärka individens möjligheter till
inflytande aviserade regeringen i skrivelsen en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Behovet av en utredning ska ses
mot bakgrund av samhällsutvecklingen under senare år. Det gäller i
synnerhet de förändrade politiska engagemangsformerna, däribland
ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna, färre aktiva
medlemmar i de traditionella folkrörelserna, ett mer nätverksbaserat
civilsamhälle, ökad användning av internet för politiska aktiviteter
och fördjupade skillnader i deltagandet mellan olika samhällsgrupper.
Förändringarna av det politiska engagemanget är särskilt tydliga när
det gäller unga. Dessutom har antalet folkomröstningar på lokal
nivå ökat.
Individens möjligheter och rättigheter till inflytande över det
politiska beslutsfattandet har setts över av tidigare utredningar. En
bred översyn av folkstyrets villkor genomfördes under åren 1997
till 2001 av Demokratiutredningen (SOU 2000:1) och Kommunaldemokratikommittén (SOU 2001:48). Flera frågor om demokratins funktionssätt behandlades även av Grundlagsutredningen
(SOU 2008:125). Kommittén för förstärkning av den kommunala
demokratins funktionssätt (SOU 2012:30) utredde aspekter av det
kommunala beslutsfattandet och den kommunala representativa
demokratins funktionssätt. Flera av de reformer som har genomförts på förslag av dessa utredningar har påverkat demokratins
funktionssätt. Det gäller t.ex. införandet av den medborgerliga
förslagsrätten i fullmäktige och det förstärkta folkinitiativet. Även
frågor rörande de förtroendevaldas villkor har varit föremål för
reform. Regeringen anser att det nu finns behov av att utvärdera

726

SOU 2016:5

Bilaga 1

effekterna av några av dessa reformer liksom att undersöka behovet
av åtgärder i syfte att möta samhällsförändringar som kan påverka
individers demokratiska delaktighet och möjligheter till inflytande
på sikt.
Uppdraget
En särskild utredare ska analysera behovet av och föreslå åtgärder
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa
demokratin och stärka individens möjligheter till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna
valen. Uppdraget omfattar huvudsakligen frågor om politisk representation, delaktighet och inflytande mellan valen samt ungas inflytande.
Hur påverkas demokratin av det minskade engagemanget inom
de politiska partierna?
Under de senaste åren har antalet personer som är medlemmar i ett
politiskt parti minskat kraftigt. Enligt SCB var ungefär 10 procent
av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti år 1991 jämfört
med enbart 5 procent år 2009 (Undersökningen av levnadsförhållanden, SCB 2009). Av dessa anger var femte att de deltar aktivt i
partiets verksamhet. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (tidigare Ungdomsstyrelsen) rapport Ung idag
2013 har andelen unga medlemmar i politiska organisationer sjunkit
sedan början av 1990-talet, men ligger sedan drygt tio år på lite
under 4 procent (Ungdomsstyrelsen 2013:2).
Med ett minskat antal medlemmar försvagas de politiska partiernas förmåga att utgöra en länk mellan medborgarna och den
offentliga makten. Vidare har det blivit svårare för de politiska
partierna att få personer att ställa upp som kandidater i val. Det kan
leda till att allt färre förtroendevalda får ansvar för ett allt större
antal förtroendeuppdrag och att politikerrollen därmed blir mer
professionaliserad och ansträngd. Enligt SCB har antalet förtroendevalda på kommunal nivå minskat samtidigt som antalet förtroendeuppdrag per politiskt förtroendevald har ökat (Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011, SCB).

727

Bilaga 1

SOU 2016:5

Den ökade uppdragskoncentrationen kan påverka folkvaldas benägenhet att lämna sina uppdrag i förtid. Med ett stort antal
avhopp och ett minskat antal partipolitiskt aktiva ökar risken för
tomma stolar i fullmäktige. På sikt kan det minskade intresset för
partipolitiskt engagemang utgöra en utmaning för demokratins funktionssätt.
Utredaren ska därför
 analysera orsakerna till det minskade medlemsantalet i de politiska partierna,
 analysera hur de politiska partiernas roll i demokratin och hur
rollen som politiskt förtroendevald påverkas av ett minskat medlemsantal i de politiska partierna, och
 bedöma behovet av åtgärder för att möta de demokratiutmaningar som ett minskat intresse för partipolitiskt engagemang kan
leda till.
Ett ökat och breddat engagemang inom den representativa demokratin
I skrivelsen En politik för en levande demokrati (skr. 2013/14:61)
framhåller regeringen betydelsen av att de beslutsfattande politiska
församlingarna – riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige –
avspeglar befolkningens sammansättning. Att de folkvalda församlingarna är representativa för befolkningen i dess helhet är en rättvisefråga och har betydelse för det demokratiska systemets legitimitet.
Som ett resultat av ett förändringsarbete inom de politiska partierna har framför allt andelen kvinnor bland de folkvalda ökat.
Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade på de tyngre positionerna, såsom styrelseledamot och fullmäktigeordförande (Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011, SCB). Underrepresentationen av unga folkvalda är över lag betydande och medelåldern i
kommunfullmäktige har under senare år blivit allt högre. Även
utrikes födda är underrepresenterade bland de folkvalda. Det lägre
medlemsantalet av unga, kvinnor och utrikes födda i de politiska
partierna försvårar arbetet med att öka den sociala representativiteten i de folkvalda församlingarna. Det råder även skillnader när
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det gäller representationen i de folkvalda församlingarna utifrån
faktorer såsom funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund.
Utredaren ska därför
 analysera hur ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska
partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att
fler ska erbjudas respektive vilja ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag, särskilt när det gäller underrepresenterade grupper,
 föreslå åtgärder som kommuner och landsting kan vidta för att
fler ska välja att engagera sig som förtroendevalda, särskilt när
det gäller underrepresenterade grupper, och
 ge exempel på hur jämställdheten kan förbättras i kommun- och
landstingsstyrelser, särskilt när det gäller tyngre förtroendeuppdrag.
Villkoren för de förtroendevalda
För att personer som engagerar sig partipolitiskt inte ska behöva
välja att avstå från eller i förtid lämna ett uppdrag som förtroendevald är det viktigt att de bestämmelser som styr villkoren för
förtroendevalda är anpassade till de levnadsförhållanden som råder i
samhället. År 2002 trädde ett antal ändringar i kommunallagen i
kraft som syftade till att förbättra ersättnings- och arbetsvillkoren
för de förtroendevalda (prop. 2000/2001:80, bet. 2001/02:KU14,
rskr. 2001/02:190). Dessa förändringar rörde bl.a. rätten till ledighet från anställning samt rätten till skälig ersättning för arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner som förlorats på grund av
uppdraget.
En översyn av tillämpningen av de ändrade reglerna för ersättnings- och arbetsvillkoren för de förtroendevalda redovisades i regeringens skrivelse Demokratipolitik (skr. 2003/2004:110). I denna
betonade regeringen behovet av ytterligare uppföljning. Förutsättningarna för arbetet som politiskt förtroendevald har dessutom
förändrats sedan de nu gällande reglerna infördes.
Utredaren ska därför
 undersöka hur kommuner och landsting tillämpar bestämmelser
om ersättning, rätt till ledighet från anställning och andra bestämmelser som påverkar möjligheten att verka som förtroendevald
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och vid behov föreslå författningsändringar som kan bidra till
att färre väljer att avvisa förtroendeuppdrag eller att lämna sådana uppdrag i förtid, och
 föreslå hur arbetet i kommun- och landstingsfullmäktige och i
kommun- och landstingsnämnder kan förändras för att färre ska
välja att avvisa förtroendeuppdrag eller lämna sådana uppdrag i
förtid.
Formerna för deltagardemokratiskt inflytande mellan valen
Förutsättningarna för den demokratiska delaktigheten har förändrats under senare år. Framtidskommissionen redogör i sin underlagsrapport om det civila samhället för flera olika studier som visar
på en samhällsutveckling där allt fler söker sig bort från de traditionella folkrörelseorganisationerna till andra engagemangsformer
(Framtidens civilsamhälle, Harding, 2012). Dessa är mera kortvariga och informella till sin karaktär. Det politiska engagemanget
har inte avtagit, men det är mera fokuserat på enskilda sakfrågor
och har mera sällan en ideologisk utgångspunkt.
SCB:s undersökningar visar att det finns skillnader mellan olika
väljargrupper när det gäller politiskt engagemang och delaktighet
(Undersökningen av levnadsförhållanden, SCB 2009). Det politiska
engagemanget är t.ex. betydligt lägre i väljargrupper med svagare
sociala resurser, såsom personer med låg utbildning och låg inkomst. Engagemanget är även något lägre bland utrikes födda, unga
och personer med funktionsnedsättning, men det råder inga påtagliga skillnader mellan kvinnor och män.
Den ökade användningen av internet har skapat nya förutsättningar för det politiska engagemanget. Internet har gjort det
möjligt för fler att uttrycka politiska åsikter och har därmed
bidragit till ökad mångfald och en bredare debatt. Samtidigt har den
tekniska utvecklingen skapat möjligheter till en selektiv nyhetskonsumtion och därmed bidragit till ökad polarisering i opinionsbildningen. En förutsättning för att teknikutvecklingen ska vara ett
redskap i demokratins tjänst är emellertid att det finns tillräcklig
kunskap om internet och sociala medier hos medborgare och beslutsfattare.
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Utredaren ska därför
 analysera och bedöma hur demokratin påverkas av samhällsutvecklingen när det gäller det medborgerliga och politiska engagemanget, och
 föreslå åtgärder som kan bidra till att individens delaktighet och
inflytande mellan valen kan stärkas i närtid och på sikt, särskilt
när det gäller väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang och delaktighet.
Ungas inflytande
Formerna för det politiska engagemanget bland unga har förändrats
under senare år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är engagerade i de traditionella folkrörelseorganisationerna har minskat. Denna utveckling medför att det är
allt färre unga som får erfarenheter av den representativa demokratins beslutsprocesser med inslag av konsensusskapande och
gemensamt beslutsfattande. En faktisk upplevelse av att ha varit
med om att påverka politiska processer och beslutsfattande kan
bidra till en känsla av delaktighet, tillhörighet och ansvarstagande.
Undersökningar, såsom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport Ung idag 2013, visar att det stora flertalet
unga upplever att de inte kan utöva något inflytande över politiska
beslut på nationell nivå i Sverige eller i sin hemkommun. Det är
emellertid 40 procent av de unga som säger sig vara ganska eller
mycket intresserade av politik. Unga vars föräldrar är ekonomiskt
marginaliserade har dock ett betydligt svagare politiskt självförtroende. Detta gäller även unga med funktionsnedsättning. Det politiska självförtroendet skiljer sig däremot inte mellan unga män och
unga kvinnor.
Unga är totalt sett en underrepresenterad grupp bland förtroendevalda på lokal nivå. Underrepresentationen av unga i kommunfullmäktige i jämförelse med den röstberättigande befolkningen är
12 procentenheter. Unga förtroendevalda lämnar också politiken i
större utsträckning än äldre. Ungas erfarenheter och perspektiv får
därför mindre genomslag i beslutsfattandet.
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Utredaren ska därför
 se över vilka effekter som befintliga forum för inflytande, såsom
ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och demokratilotsar, har haft
för ungas möjligheter till inflytande och delaktighet,
 utreda ungas förutsättningar att medverka i formella beslutsprocesser och föreslå åtgärder som kan bidra till att ungas inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks samt vid
behov föreslå författningsändringar, och
 analysera de skillnader i delaktighet och inflytande som råder
mellan olika unga utifrån faktorer såsom kön, födelseland, socioekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning samt förslå åtgärder för hur dessa skillnader kan minska.
Demokratisk delaktighet på nationell nivå
Grundlagsutredningen betonade i sitt betänkande En reformerad
grundlag (SOU 2008:125) betydelsen av att den representativa
demokratin är och förblir fundamentet i det svenska folkstyret. Det
representativa styrelseskicket ger förutsättningar för ett beslutsfattande som är långsiktigt och ansvarstagande. Nödvändigheten av
ett representativt system gäller i synnerhet politiska beslut om
rikets gemensamma angelägenheter. Möjligheterna för medborgarna
att på nationell nivå medverka i politiska beslutsprocesser mellan
valen bör därför vara begränsade.
Det representativa styrelseskicket innebär att väljarna uttrycker
sin vilja genom att i de allmänna valen lägga sin röst på ett politiskt
parti. Den politiska maktövningen bärs upp av de politiska partierna som konkurrerar om väljarnas röster. De senare årens utveckling mot politiska partier med allt färre medlemmar kan i någon
mån anses vara en utmaning för det representativa styrelseskicket.
Allt fler söker sig bort från de traditionella folkrörelseorganisationerna till andra engagemangsformer och det politiska engagemanget är mera fokuserat på enskilda sakfrågor. Partierna får svårare
att vara en länk mellan den offentliga makten och väljarna. Inom
partierna är dessutom kvinnor, yngre och utrikes födda underrepresenterade. Detta ger upphov till frågor om de politiska par-
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tiernas möjligheter att omhänderta alla olika opinioner som uttrycks
i samhället.
Formerna för det demokratiska samtalet har också förändrats
med internet och sociala medier. I dag kan opinionsbildare få genomslag i opinionen på ett helt annat sätt än innan internet fanns. I en
alltmer föränderlig och globaliserad värld är det angeläget att ta del
av många olika erfarenheter och synpunkter när politiska beslut ska
fattas. Denna utveckling har förändrat förutsättningarna för delaktighet i det politiska beslutsfattandet. Det är viktigt att medborgarna inte upplever att möjligheterna till delaktighet och inflytande mellan valen är ojämlika.
Utredaren ska därför
 se över individens möjligheter till inflytande över politiska beslutsprocesser mellan valen på nationell nivå, och
 analysera olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog
med riksdag och regering.
Medborgerlig förslagsrätt i kommun- och landstingsfullmäktige
Enligt kommunallagen (1991:900) har kommuner och landsting
sedan 2002 möjlighet att införa medborgerlig förslagsrätt i fullmäktige. Det innebär att folkbokförda i kommunen eller i en kommun
inom landstinget ges rätt att väcka ärenden i fullmäktige. Förslagsrätten är inte begränsad av ålder eller medborgarskap. Rätten att
initiera ärenden i fullmäktige är en formell påverkansmöjlighet och
väger tyngre än att skriva brev eller kontakta en förtroendevald
(prop. 2001/02:80 s. 53).
Enligt SCB är det 70 procent av kommunerna och 9 landsting
som har infört en möjlighet att använda medborgarförslag som en
del i beslutsprocesserna. I genomsnitt tar varje kommun emot
ungefär 20 medborgarförslag om året och av dessa behandlas hälften
av fullmäktige (Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting, SCB 2012).
Den medborgerliga förslagsrätten infördes i syfte att öka engagemanget i lokalpolitiska frågor, att skapa fler diskussioner bland
väljarna mellan valen och att minska avståndet mellan väljare och
valda. Regleringen har inte utvärderats sedan den infördes 2002.
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Utredaren ska därför
 utvärdera tillämpningen av den medborgerliga förslagsrätten i
kommun- och landstingsfullmäktige,
 analysera och bedöma hur medborgarförslagen påverkat den
lokala politikens utformning och den demokratiska delaktigheten i samhället,
 föreslå hur internet kan användas som ett redskap för att underlätta överlämnandet av medborgarförslag, och
 om det bedöms lämpligt föreslå författningsändringar av den
medborgerliga förslagsrätten som kan bidra till att minska avståndet mellan väljare och valda.
Medborgardialog och andra former för medborgarinflytande
Medborgardialog kan vara en metod för beslutsfattarna att lyssna in
och fånga upp intressen och åsikter i samhället. När invånarna har
goda möjligheter att delta i de politiska processerna får politiska
beslut djupare förankring och legitimitet. De flesta kommuner och
landsting använder metoder för att stärka invånarnas möjligheter
till inflytande och delaktighet i de lokala politiska beslutsprocesserna,
t.ex. medborgardialog, medborgarpanel, medborgarbudget eller medborgarråd (Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner
och landsting, SCB 2012). Flera kommuner använder dessutom itverktyg för att underlätta dialogen mellan beslutsfattare och medborgare och för att skapa möjligheter till delaktighet, inflytande
och insyn. Medborgardialog kan även vara en metod att tillgodose
de nationella minoriteternas rätt till inflytande och samråd i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Ett fördjupat arbete med medborgardialog och andra metoder
för medborgerligt inflytande förutsätter emellertid kunskap om
vilken effekt de har på demokratin. Även om lokala projekt med
medborgardialog har utvärderats har det inte gjorts någon generell
undersökning av vilken effekt sådana deltagardemokratiska metoder
har.
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Utredaren ska därför
 undersöka hur och i vilken omfattning medborgardialog och
andra metoder för medborgerligt inflytande tillämpas i politiska
beslutsprocesser och bedöma vilken effekt de har på den lokala
demokratiutvecklingen,
 undersöka hur internet används av kommuner och landsting som
ett verktyg i dialogen mellan beslutsfattare och medborgare, och
 redogöra för framgångsrika metoder för medborgerligt inflytande
och lämna förslag på hur dessa kan användas för att utveckla och
förstärka demokratin lokalt.
Översyn av det förstärka folkinitiativet
Enligt 5 kap. 23 § kommunallagen kan invånare i en kommun eller i
ett landsting ta initiativ till att fullmäktige ska besluta att hålla en
kommunal folkomröstning (folkinitiativ). Från den 1 januari 2011
förstärktes folkinitiativet. Förstärkningen innebär att 10 procent av
de röstberättigade i en kommun eller i ett landsting kan begära att
ett förslag om folkomröstning i en fråga som kommun- eller
landstingsfullmäktige kan besluta om ska väckas i fullmäktige. En
folkomröstning ska hållas om inte en kvalificerad majoritet av fullmäktigeledamöterna (två tredjedelar) röstar mot förslaget. Det är
fullmäktige som beslutar vilken fråga som ska ställas och hur svarsalternativen ska utformas. Folkomröstningen är alltid rådgivande.
Sedan genomförandet av 2011 års reform av folkinitiativet har
tio lokala folkomröstningar hållits på kommun- och landstingsnivå.
Valdeltagandet har varit lågt i de flesta folkomröstningar. Fullmäktige har i flera fall ansett att detta har lett till svårigheter att tolka
resultaten. I flera kommuner har fullmäktige valt att inte följa valresultatet, vilket i vissa fall skapat missnöje lokalt och lett till en
ökad politisk polarisering. Sedan det förstärkta folkinitiativet
infördes har det inte varit föremål för översyn.
Utredaren ska därför
 sammanställa erfarenheter av det förstärkta folkinitiativet och
bedöma dess effekter på demokratiutvecklingen på lokal nivå,
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 föreslå åtgärder för hur kommuner och landsting kan åstadkomma ett högre valdeltagande i lokala folkomröstningar och
hur legitimiteten för folkomröstningar kan stärkas,
 föreslå hur internet kan användas för att underlätta namninsamlingar till folkinitiativ, och
 föreslå åtgärder och eventuella författningsförändringar som
kan bidra till att folkinitiativet kan genomföras och administreras ändamålsenligt och effektivt samt bidra till att demokratin
fördjupas på lokal nivå.
Övrigt
Utredaren är fri att utreda och föreslå andra åtgärder i syfte att öka
och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och
att stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande i det
politiska beslutsfattandet.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna för det allmänna och konsekvenserna i övrigt av de förslag som lämnas. Om
förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna
ska utredaren även lämna förslag till finansiering. Dessutom ska
utredaren särskilt bedöma hur förslagen påverkar jämställdheten
mellan kvinnor och män.
Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Utredaren ska arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredaren ska även
verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om
demokrati, inflytande och delaktighet.
Uppdraget ska utföras i dialog med utredningen om delaktighet
i EU (dir. 2014:112). Utredaren bör informera sig om annat pågående utredningsarbete som kan vara av betydelse för uppdragets
genomförande och i de frågor som rör kommuner och landsting
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ska kontakter tas med utredningen Kommunallag för framtiden
(Fi 2012:07) och med Sveriges Kommuner och Landsting. I frågor
om internet ska kontakter tas med Digitaliseringskommissionen
(N2011/342/ITP) och i frågor som rör unga med Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och med relevanta ungdomsorganisationer. I frågor som rör delaktighet och inflytande för
personer med funktionsnedsättning ska kontakter tas med Myndigheten för delaktighet och i de aspekter som rör administration
av folkinitiativet med Valmyndigheten.
En referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna ska
biträda utredningen. Utredningen ska även bistås av en expertgrupp
sammansatt av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, universitet och organisationer inom det civila samhället.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.
(Justitiedepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2016
Kronologisk förteckning

1. Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. N.
2. Effektiv vård. S.
3. Höghastighetsjärnvägens finansiering
och kommersiella förutsättningar. Del
rapport från Sverigeförhandlingen. N.
4. Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. U.
5. Låt fler forma framtiden!
Del A + B. Ku.

Statens offentliga utredningar 2016
Systematisk förteckning

Kulturdepartementet
Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]
Näringsdepartementet
Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. [1]
Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar. Del
rapport från Sverigeförhandlingen. [3]
Socialdepartementet
Effektiv vård. [2]
Utbildningsdepartementet
Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. [4]
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Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”

2016-05-26
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0081 024
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-05-26/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-06-07

Dnr 2016/KS0081 024

Kommunfullmäktige

Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser i Bilaga A till ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda
2015-2018”
Kommunstyrelsen föreslår utan eget ställningstagande Kommunfullmäktige besluta:
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Kommunfullmäktige
Arvodesdelegationen

Sida
1(2)
2016-05-23

Dnr 2016/KS0081

Kommunfullmäktige

Årsarvodering av presidieuppdrag
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016 bl.a. beslutat Nämnderna för Förskola-,
Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och äldrenämnd tillsätts
fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31 december 2016 samt att utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast i augusti månad.
Arvodesdelegationen lämnar med anledning härav följande förslag till årsarvodering
för de nya presidieuppdrag som kommer att inrättas och dels korrigeringar av årsarvodena för två presidieuppdrag som bedöms påverkas i stor omfattning av den nya
nämndorganisationen samt förslag om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Inför nästa mandatperiod kommer Arvodesberedningen att göra en samlad översyn
av bl.a. inplacering av presidieuppdrag och antalet arvodesgrupper.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden
Arvodesgrupp AB (ny grupp) 2,0 GN
Förskolenämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Individ- och familjeomsorg
Arvodesgrupp CD (ny grupp) 1,5 GN
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max
100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut
i respektive nämnd fordras ej.
Förskolenämnden och Individ- och familjomsorgsnämnden
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Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt
max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
De nya årsarvodena och bestämmelserna för ersättning för förlorad arbetsinkomst
gäller fr.o.m. den 1 september 2016.
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”

Per-Olof Höög
ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ersättare till föreningen Europakorridoren
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utse n n ( ) till ersättare för föreningen Europakorridoren.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 160607/GB

Programområde: 1

PF1
BESLUTSFÖRSLAG

Bredbandsstrategi Borås Stad
Bredbandsstrategi Borås Stad visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av IT-infrastruktur för
bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen
(VGR).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
fastställa Bredbansstrategi Borås Stad

2016-05-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0438 005
Handläggare: Johannes Adolfsson, tfn 033-35 30 61
Datum/avdelningschef: 2016-05-23/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-06-07

Dnr 2016/KS0438

Personal- och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson
Kommunfullmäktige

Bredbandsstrategi Borås Stad
Ärendet
Bredbandsstrategi Borås Stad visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av
IT-infrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i Borås
kommun, särskilt på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande, möjligheter till
skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att undvika ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens
satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som skall utveckla
nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och medborgare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa Bredasbandsstrategi Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personachef
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Innehåll

1

Inledning

Fast och mobil datakommunikation har länge varit viktig för både privatpersoner
och företag. En god datakommunikation är idag en förutsättning för studier,
besöksnäring, sysselsättning och företagande.
Borås Stad gjorde år 2005 en infrastruktursatsning för att förse de sista 13 av 52
telestationer inom kommungränsen med bredband, via ADSL. Kravet på
bredband ökar ständigt och de elektroniska tjänsterna blir allt fler och allt mer
avancerade. Telefoni, TV och datakommunikation går från att distribueras i var
sitt nät, till att distribueras via fiber och bredband, ofta över Internet. Att inte
kunna ta del av dessa tjänster på ett tillfredställande sätt upplevs av många som
hindrande och begränsande, både av privatpersoner och företag. Man talar om
ett digitalt utanförskap.
Denna Bredbandsstrategi visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av
IT-infrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i
Borås kommun, särskilt då på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre
näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande,
möjligheter till skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att
undvika ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som
skall utveckla nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och
medborgare.
Västra Götalandsregionen har identifierat åtta telestationsområden på Borås
landsbygd som bristområden ur bredbandssynpunkt. I dessa områden kommer
inte en utbyggnad av bredbandstjänster ske på kommersiell grund.
Detta dokument är tänkt att för Borås kommun:
• Beskriva nuläget för mobiltelefoni och datakommunikation.
• Redovisa brister och behov i tillgänglighet till bredband.
• Beskriva förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen.
• Utgöra grund för kommunens agerande i frågor som rör bredband.
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2

Befintliga strategier och lagstiftning

2.1
Befintliga strategier
Följande strategier har beaktas vid framtagandet av Borås Stads Bredbandsstrategi.
Den nationella bredbandstrategin, ”Bredbandsstrategi för Sverige”, som 2009
slog fast att:
”Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att
möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband:
År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.”
”Bredbandsstrategi 2.0, Västra Götalands län” antogs av Regionstyrelsen för
Västra Götaland i september 2015 och syftar till att bygga bort de identifierade
bredbandsbristområdena och ge tillgång till såväl fast som mobilt bredband, med
god kapacitet, i hela Västra Götaland.
”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, kom 2011 med
syfte att utveckla nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv
och medborgare. Här slår man fast att en god fiberinfrastruktur med stor
spridning, är en hörnpelare för att kunna nå ut brett med digitala tjänster.
”Smart region Västra Götaland”, är den Digitala agendan för Västra Götaland
och den antogs i december 2015. Västra Götalandsregionen har skrivit under
(signatärskap) att man delar den Nationella digitala agendans mål, att ”Sverige ska
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I arbetet med den
Regionala digitala agendan har man tre mål med digitaliseringen:
-

Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag.

-

Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet

-

Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

I ”Borås 2025 - Vision och strategi”, framhåller Borås Stad att ”En väl utbyggd
datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre
samhällen.” och att ”Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband
och datakommunikation.”.
2.2
Plan och Bygglagstiftning
Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet för ett hållbart
samhällsbyggande och från 2011-05-02, gäller en ny lagstiftning. Denna ger
kommunerna ansvar att beakta behovet av ”elektronisk kommunikation” som ett
allmänt intresse i samband med översikts- och detaljplanearbetet.
Bredbandsområdet i PBL är beskrivet i Boverkets regeringsuppdrag
”Elektroniska kommunikationer i planeringen”.
Boverket skriver bla följande i sin sammanfattning:
”Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att
hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden.
Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse och möjligheten
att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät
förtydligats.
Tillgång till och planering för IT är en så viktig fråga att den självklart bör
hanteras av kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts-
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och detaljplanering. Ett IT-infrastrukturprogram är en lämplig utgångspunkt för
ett tillägg till översiktsplanen beträffande IT- infrastrukturen i kommunen.”
2.3
Regeringens bredbandsforum
Regeringens Bredbandsforum är instiftat för att stödja och främja arbetet med att
nå den nationella bredbandsstrategins mål. Enligt regeringens Bredbandsforum är
kommunerna en mycket viktig aktör i realiseringen av regeringens bredbandsstrategi. Kommunerna har enligt Bredbandsforum minst fyra roller:


att som lokal offentlig aktör se till att frågor kring bredband får rätt
prioritet,



att som markägare möjliggöra markanvändningen för elektronisk
kommunikation,



att som nätägare verka på rätt nivå i värdekedjan utifrån lokala förutsättningar och



att som fastighetsägare främja behovet av konkurrens och ett brett utbud.

Bredbandsforum konstaterar i den s.k. ”Hinderutredningen”, att beslut som
berör bredbandsområdet fattas på många håll inom kommunen och ingår t.ex. i
översikts- och detaljplanering, i tilldelning av grävtillstånd och marktillträde,
regler för återställningskostnader efter grävning, godkända gräv- och frästekniker,
ledningsrättskostnader samt i kommunens roll som kanalisationsägare,
stadsnätsägare och beställare av bredbandstjänster etc. För att skapa ett gynnsamt
klimat för bredbandsutbyggnad, behöver det tas ett samlat grepp om dessa
faktorer.
2.4

Borås strategier och visioner

Här sammanfattas visions- och strategidokument som anknyter till Bredbandsstrategin.
2.4.1

Borås 2025 – vision och strategi

Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-18 att anta ”Borås 2025 - Vision och strategi”, som beskriver det samhälle vi vill ha år 2025. Ett nyckelord i visionen är –
Hållbar utveckling. Detta innebär att vi tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhetsperspektivet skall finnas med från tre olika dimensioner, Ekologisk-, Ekonomisk- och Social hållbarhet. Bredband spelar en stor roll i alla dessa
dimensioner.
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Till varje
målområde hör nedanstående strategier.
1. Människor möts i Borås
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten
med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och
evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och
ansvarsfulla vuxna.
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3. Företagandet växer genom samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling
som skapar arbetstillfällen.
4. Livskraftig stadskärna
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och
kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Kraftfullt bredband kan bidra till Borås Stads vision 2025

I punkterna ovan ser man att ett bra bredbandsnät i marken (fiber) och i luften
(mobilt bredband/WiFi), i hög grad kan bidra till måluppfyllelsen av Vision 2025.
Möten kan även vara digitala, bredband ger bättre möjligheter till skolarbete i
hemmet eller för distansutbildning, företagande blir allt mer beroende av
kraftfullt bredband för att utvecklas, stadskärnan kan stärkas genom tillgång till
trådlöst bredband (WiFi) med hög kapacitet, fiberföreningar på landsbygd
ersätter idag föråldrad ADSL-teknik med fibernät och den hållbaraste resan är
den man inte behöver göra, eftersom man via fiber kan jobba i hemmet eller
delta i distansmöten. Bra bredband bidrar till en hållbar utveckling enligt
exemplen ovan.
2.4.2

Borås Stads informationspolicy

Grundsynen är att information har en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Information hjälper medborgare att ta del av den service och det utbud
kommunen erbjuder på deras uppdrag och den ökar kunskapen om kommunens
roll i samhället och uppdragen som utförs.
För att uppnå detta är det viktigt att alla medborgare kan ta del av Borås Stads
information och E-tjänster och för att kunna göra detta behöver alla ha tillgång
till bra bredband.
2.4.3

Översiktsplan 2006. Spelregler för en hållbar utveckling

Översiktsplanen har få direkta anvisningar vad gäller IT-infrastrukturfrågor.
Nedan tas ett par exempel upp där IT-infrastruktur berörs direkt eller indirekt.
En ny översiktsplan är under utarbetande och kommer på ett tydligare sätt att
omfatta även IT-infrastruktur.


Boende – För att gynna kvarboende och mångfald skall det finnas bra
bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i
området.
Kommenar: För kvarboende och vård i hemmet ställs allt högre krav på
en god IT-infrastruktur och snabbt bredband, för att kunna använda nya
eHälso-hjälpmedel.



Telekommunikation - Undvik olämpliga placeringar av master och
antenner. Minimera antalet master genom att samutnyttja dessa och
använd höga lägen vid placering av mobiltelefonantenner. Placera inte
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basstationer för mobiltelefonnätet på eller intill förskolor och skolor.
Kommentar: Behov finns att ge övergripande anvisningar om inplacering
av teknikbodar, mobilmaster och antenner för WiFi, så att dessa behov
tillgodoses i detaljplanering och bygglovshantering.


Möjligheterna att bygga ut planerade större vägar, järnvägar eller annan
infrastruktur går före annan markanvändning.
Kommentar: IT-infrastruktur i form av fiber och mobilmaster, är en del i
denna infrastruktur
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3

Marknadsanalys

3.1
Borås, en kommun i utveckling
Borås ligger i en folktät region i Västsverige. 1,5 miljoner människor bor inom 10
mils radie. Med 108 000 invånare i 48 400 hushåll, är Borås landets trettonde
största kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen.
De största är Fristad, Viskafors, Dalsjöfors, Sandared och Sjömarken.
Staden ligger inbäddad i parker och gröna områden. Runt staden finns en krans
av friluftsgårdar och klubbstugor, bra utgångspunkter för utfärder till skogar,
sjöar och friluftsområden.
Djurpark och en mängd idrottsanläggningar har gjort området runt Knalleland till
ett idrotts- och upplevelseområde, integrerat med shoppingcentret och med
camping som närmaste granne.
Borås är en handelsstad, men har också en lång tradition som textilstad. Idag är
Borås ett centrum för textil design, utveckling och handel. Många välkända textiloch konfektionskedjor har sina huvudkontor i Borås, bl.a. Hemtex, Gina Tricot,
SVEA, Kwintet (Fristad Kansas)och 8848 Altitude. Under 2013 invigdes Borås
”Textile Fashion Center”, som är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i
Borås och näringslivet.
Borås är Nordens postordercentrum med välkända företag som Red Cats Nordic
(Ellos), Cellbes, Haléns, H&M, Rowells, Nelly.com och NetOnNet.
Många miljoner paket skickas från Borås varje år. Postorderbranschens vana att
hantera varuflöden har gett Borås spetskompetens inom logistik och distribution.
Ett exempel är att den ledande distributören av IT-produkter, Ingram Micro, har
sitt centrallager för Norden i Borås.
Även verkstad och elektronik är tunga delar av Borås näringsliv. Här finns
storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker Hannifin. SP - Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, har stor betydelse som test- och kompetenscenter
inom en rad områden. På provbanan i Hällered och nyinvigda AstaZero,
utvecklas framtidens automatiserade system för att undvika krockar och för att
möjliggöra ”självkörande” bilar. En lång rad bilfabrikanter använder testområdet.
Borås strategiska läge är ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är
knutpunkt för fyra riksvägar, likaså finns det järnväg i fyra riktningar och
Landvetters internationella flygplats, ligger bara en halvtimme bort.
Högskolan i Borås nybyggda citycampus har cirka 13 000 studenter och
utbildningar inom bl.a. ekonomi, data, teknik, bibliotek, vårdvetenskap,
lärarutbildningar samt textil och design.
Borås har ett omfattande kulturliv med en Stadsteater med fast ensemble,
symfoniorkester och tiotalet museer. Textilmuséet visar Europas största samling
av textilmaskiner som fortfarande är i drift.
Våren 2005 invigdes Borås Arena, en modern anläggning för fotboll, konserter
och andra större evenemang och hemmaplan för IF Elfsborg.
Cirka 600 ideella föreningar och 14 friluftsgårdar erbjuder många alternativ för
fritiden.
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3.2
Borås befolkning och geografiska fördelning
Borås kommun hade 2015-12-31 en befolkning på 108 488 invånare. Det är en
befolkningsökning med 9 163 personer jämfört med år 2005. Kommunens totala
landareal är 973 km2, vatten inkluderat.
Det finns 21 tätorter i kommunen. År 2014 var fördelningen av kommunens
befolkning följande: 69 018 personer (64,5 %) bodde i Borås centralort, 26 787
personer (25 %) bodde i de övriga tätorter i kommunen och 11 217 personer
(10,5 %) var bosatta utanför tätorterna, på landsbygden eller i småorter.
2014 bodde det 933 personer fler på landsbygden, utanför tätorterna, jämfört
med år 2005.
Under perioden 2005 till 2014 har antal invånare i Borås Centralort ökat 8,8 %
(5 577), medan övriga 20 tätorter har ökat 4,6 % (1 187) och antal boende på
landsbygd har ökat 9,1 % (933).
Områdena på landsbygd, har haft en högre procentuell befolkningsutveckling än
både centralorten Borås och övriga tätorter inom kommunen.
Borås har således en befolkningsutveckling som markant avviker från den gängse
bilden att landsbygden avfolkas, såsom det är i närmare 90 % av Sveriges
kommuner. Borås kommun avviker även på så sätt att endast ca 10 % av
befolkningen bor på landsbygd, jämfört med riksgenomsnittets 15 %.
Tabell 1: Invånare i Borås kommun 2014-12-31
Tätort *

Aplared
Borgstena
Borås
Bosnäs
Bredared
Dalsjöfors
Dannike
Fristad
Frufällan
Gånghester
Hedared
Kinnarumma
Målsryd
Rydboholm
Rångedala
Sandared
Sandhult
Sjömarken
Tosseryd
Viskafors
Äspered

Folkmängd
2014

Förändring 20052014
Absolut
Procent

Folkmängd
2005

461
401
69 018
310
269
3 460
382
5 073
926
1 602
355
244
895
986
387
3 228
582
2 891
228
3 816
291

9
3
5 577
43
5
116
5
265
42
53
7
-23
-15
16
-12
235
-17
295
13
139
8

2,0 %
0,8 %
8,8 %
16,1%
1,9 %
3,5 %
1,3 %
5,5 %
4,8 %
3,4 %
2,0 %
-8,6 %
-1,6 %
1,6 %
-3,0 %
7,9 %
-2,8 %
11,4%
6,0 %
3,8 %
2,8 %

452
398
63 441
267
264
3 344
377
4 808
884
1 549
348
267
910
970
399
2 993
599
2 596
215
3 677
283

Summa tätorter
Utanför tätort
Hela kommunen

95 805
11 217
107 022

6 764
933
7 697

7,6 %
9,1 %
7,7 %

89 041
10 284
99 325

Andel i Borås tätort
Andel i samtliga tätorter
Andel utanför tätort

64,49%
89,52%
10,48%

63,87%
89,65%
10,35%
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* Tätort kallas ett bostadsområde som har minst 200 invånare och max 200
meter mellan husen. SCB gör nya tätortsavgränsningar vart 5:e år.
Befolkningsfördelning i invånare per kvadratkilometer
Som kartan nedan visar har Borås kommun många tätorter spridda över i stort
sett hela kommunens yta. Det gör att Borås har en hög andel (35,5 %) av
befolkningen bosatt utanför centralorten Borås. Det ger goda förutsättningar för
utbyggnad av såväl bredband som mobiltäckning i tätorter och på landsbygd.

3.3
Befintlig och planerad IT-infrastruktur
För respektive kategori anges närmare beskrivning av infrastrukturen, geografisk
utbredning, ägare samt teknisk och kommersiell tillgänglighet.
3.3.1

Nätägare

Nedan redovisas den fiberinfrastruktur som finns inom kommunen.
3.3.1.1

Borås Elnät AB - SplitVision

Borås Elnät AB är helägt av Borås Stad. Inom Borås Elnät finns två separata
affärsområden, Eldistribution och Stadsnät. Stadsnätsverksamheten bedrivs
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under varumärket SplitVision. Affärsområdet Stadsnät är i slutfasen av att byta
affärsmodell och lämnar nu rollen som tjänsteleverantör under varumärket
Bornet. Under det nya varumärket SplitVision, verkar man som kommunikationsoperatör och tillhandahålla ett konkurrensneutralt öppet nät.
Bolaget äger en omfattande fiberinfrastruktur inom Borås kommun och bedöms
vara den största nätägaren i kommunen. Fibernätet är främst utbyggt i
centralorten men man når även ut till 18 av kommunens 21 tätorter och i de
större tätorterna finns en lokal spridning. Bolaget har såväl fiber för kommersiellt
bruk som för egen verksamhet.
Genom föreningen Västlänk, som består av stadsnätsägare till IT-infrastruktur i
Västsverige, driver SplitVision ett arbete som syftar till att bli effektivare genom
samverkan och att främja bredbandsutvecklingen i regionen. SplitVision är
tillsammans med Västra Götalandsregionen och 27 andra kommuner delägare i
nybildade Netwest, vars syfte är att marknadsföra stadsnätens fiber i Västra
Götaland.
3.3.1.2

Fiberföreningar

När Borås Stad hösten 2011 beslutade stötta de av Västra Götalandsregionen
definierade bristområdena vad gäller bredband, så blev det starten för många
fiberföreningar i kommunen. Redan idag finns fem drifttagna fiberföreningsnät
etablerade på landsbygd varav, Borgstena även omfattar tätorten. Dessa är:
Tämta Fiber, Borgstena Fiber, TKF Fiber, Sundholmen Fiber och Seglora Fiber.
De fem fiberföreningarna har i snitt ca 200 medlemmar och har byggt fibernät
som sammantaget är ca 22 mil. Förutom att fiberföreningarna säljer anslutningar
till vissa företag och organisationer, så är näten i huvudsak till för medlemmarna i
den ekonomiska föreningen. De statliga, regionala och kommunala bidragen
innebär dock att näten måste vara öppna för var och en som vill hyra svartfiber,
kapacitet eller leverera tjänster via dessa nät.
Ytterligare fem fiberföreningar väntar på beslut om pengar från
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” och fyra föreningar står i
begrepp att lämna in sina ansökningar. Aktuellt fiberföreningsläge framgår av
”Fiberföreningskartan” på Borås Stads publika GIS-tjänst, på www.boras.se.
3.3.1.3

IP-only

3.3.1.4

TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera AB - Skanova AB

IP-only är en av de större nätägarna i landet, men har först under 2016 börjat
etablerat sig som nätägare i Borås. Det sker främst genom utbyggnad av den s.k.
”villafibermarknaden”. IP-only bedriver även verksamhet på landsbygd genom
nyligen förvärvade Bynet, som under många år hjälpt fiberföreningar att
projektera och bygga nät, som fiberföreningarna sedan ägt själva. Sedan 2016 har
en omorientering skett, så att man nu kan gå in och erbjuda sig att bygga ut åt en
fiberförening på kommersiella grunder. Så har t.ex. skett i Borås, där de två
tätortsfiberföreningarna Svaneholm och Bosnäs, överlåter utbyggnaden till IPonly.
Telia äger genom sina bolag TeliaSonera Sverige AB och TeliaSonera AB, en stor
mängd fiberkabel inom Borås kommun, som förvaltas av Skanova AB. Skanova
har en väl utbyggd fiberinfrastruktur i Borås centralort samt har fiber i 14 av 21
tätorter. Flera telestationer som har fiber ligger utanför tätorten. Skanova har
både kabel för kommersiellt bruk och för sin egen verksamhet. Skanova är en av
de två stora nätägarna i Borås. Genom Borås går även ett antal nationella kablar
för Tele- och datakommunikation.

11

Som dominerande nätägare i Sverige står man under speciell tillsyn av PTS och
skall erbjuda samma villkor för att t.ex. hyra ut svartfiber till övriga
kommunikationsoperatörer, som till den egna koncernen. Genom en vertikal
integration där olika Telia-bolag erbjuder bundlade erbjudanden från att gräva
ner fibernät, drifta näten, verka som kommunikationsoperatör och leverera
tjänster till slutkund, kringgår man tanken att en leverantör bara ska verka inom
ett av segmenten för att främja konkurrensen och undvika monopol för
slutkunden. Andra nationella leverantörer har liknande koncept. Det var samma
PTS-reglering som fick ovan nämnda SplitVision att överge rollen som
kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör för att enbart verka som
kommunikationsoperatör.
3.3.1.5

Trafikverket

3.3.1.6

Teracom

3.3.1.7

Övriga nätägare

3.3.2

Trådlösa nät i kommunen – Mobilt bredband

3.3.2.1

Mobilt bredband bygger på ett delat radionät

Trafikverket ICT har fiber utmed järnvägarna genom kommunen i riktning mot
Göteborg, Herrljunga och Alvesta. De använder i huvudsak kabeln för eget bruk.
Trafikverket verkar som leverantör av nätkapacitetstjänster där man kan hyra
kapacitet mellan anslutningspunkter i befintliga och nedlagda järnvägsstationer,
för kommunikation inom kommunen samt från Borås till övriga landet. Då såväl
telekomföretag som fiberföreningar vill hyra svartfiber istället för kapacitet, finns
det begränsad användning för Trafikverkets fiber.
Teracom har endast kabel för eget bruk och säljer inte lokal fiber, utan man kan
bara använda deras fiber för kommunikation mellan Borås och en annan stad.
Så gott som alla kommunikationsoperatörer har noder i sina nationella backbonenät i Borås. Till dessa noder ansluter man kunder eller mobilmaster via fiber eller
kapacitetstjänster, som man i huvudsak hyr från Telia eller Stadsnätet SplitVision.
Flertalet av dessa kommunikationsoperatörer hyr även fiber till sina backbonenät.
TDC, Tele2 och IP-only äger egen fiberinfrastruktur i Borås och i några av de
större tätorterna - Dalsjöfors, Fristad och Viskafors.

Mobilt bredband förmedlas via radiosändare i mobilmaster etc. Radio är ett delat
medium där alla användare delar på den kapacitet radiosändaren har. Är det 1
person uppkopplad får denna hela kapaciteten, men om det är 100 personer som
samtidigt kommunicerar via samma radiosändare, så får var och 1/100-del av
radiosändarens kapacitet. Eftersom radiovågen kommer att ”tunnas ut” och täcka
ett allt större område ju längre från masten man är, så kommer också överföringskapaciteten att minska med avståndet till masten.
Mobil datakommunikation fungerar således inte som det gör i ett fibernät, där
varje användare är garanterad t.ex. 100 Mbps eller 1 Gbps, oavsett hur många
som samtidigt använder nätet och oavsett var i nätet man är ansluten.
3.3.2.2

Täckning och kapacitet är inte samma sak

Begreppet täckning anger vilken signalstyrka radiovågen har när den når fram
från mobilsändaren till telefonen, surfplattan osv. Kapacitet anger hur mycket
data som kan skickas mellan mobilsändaren och telefonen/datorn. Man kan ha
full täckning på 4G, men trots det få en mycket låg kapacitet för datakommunikationen. Det beror oftast på att det är många andra som kommunicerar med
samma mobilsändare. Se även avsnittet ”Mobilt bredband bygger på ett delat
radionät”.
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3.3.2.3

Täckningskartor

3.3.2.4

Borås Stads egen täckningsmätning

Generellt kan sägas att de täckningskartor som redovisas nedan, visar den
teoretiska täckningen för respektive nät. Täckningsmätningar, som Borås Stad
m.fl. kommuner har gjort, visar att man inte uppnår den täckning som uppges på
mobiloperatörernas hemsidor. Detta beror i Borås fall på bl.a. på att terrängen i
Borås är kuperad och skogrik. Som regel redovisas mobiltäckningen utomhus,
medan man normalt använder mobil kommunikation inomhus eller i bil utan
yttre antenn, vilket innebär att täckningen blir betydligt sämre. PTS och
Konsumentverket har på regeringen uppdrag, tillsammans med marknadens
parter nått en branschöverenskommelse, som ska leda till bättre och jämförbara
täckningskartor.
Då Borås Stad har många anställda inom vård och omsorg och tekniska verksamheter, som utför arbeten på landsbygden, är täckning en viktig faktor vid val
av mobiloperatör. Även om mobiloperatörernas teoretiskt framtagna täckningskartor har blivit bättre, visar bla PTS stickprovsmätningar att de har mycket stora
brister, se kap ”PTS stickprovsmätning av mobiltäckningen”.
Borås Stad har därför, i samverkan med Ulricehamn och Tranemo, gjort egna
faktiska mätningar av mobiltäckningen, i samband med upphandling av fast och
mobil telefoni både 2012 och 2016. Mätningarna har gjorts genom att samla in
stora mängder täckningsdata via mobiltelefoner placerade i sopbilar. Registreringen av täckningsdata ha gjorts genom att en app. installerats i en telefonmodell
som normalt används i verksamheten. Appen har tagits fram av
kommunikationsföretaget IQMTEL, som också står för insamling samt analys av
täckningsdata. Då sopbilarna kör runt till alla företag och hushåll med
sophämtning, fås en mycket bra bild av täckningen längs vägar och vid
bebyggelse.
Mätningen visar att det finns stora skillnader mellan mobiloperatörerna på de
olika frekvensbanden 2G, 3G och 4G. Mätningarna visar också att
mobiloperatörernas teoretiska modeller för beräkning av mobiltäckningen, har
stora brister.
Rapporten från täckningsmätningen finns att ta del av som bilaga 1. Interaktiva
täckningsdata finns tillgänglig på webben för allmänheten from våren 2016, på
adress ”http://tackningskollen.se/pro/boras ”. Därmed kan allmänheten ta hjälp
av Borås Stads täckningsmätning för att välja rätt leverantör, om det är dålig
täckning där man bor.
3.3.2.5

PTS stickprovsmätning av mobiltäckningen

Post- och telestyrelsen (PTS) genomförde år 2013 stickprovsmätningar av mobiltäckningen på tio plastser i landet. Resultatet av dessa mätningar visar att den
uppmätta täckningen i många fall skiljer sig från den som är angiven i operatörens täckningskarta. Även för områden där den genomsnittliga graden av täckning
stämmer väl överens med täckningskartan, förekommer variationer.
Telia är den operatör som har bäst överensstämmelse mellan sin täckningskarta
och den täckning som PTS stickprovsmätningar visar. Tre hade näst bäst överensstämmelse, medan operatörerna Tele2 och Telenor tenderade att överskatta
sin täckning i större utsträckning än övriga operatörer.
PTS kan se en tendens till att de smarta telefonerna generellt presterar något
sämre än de traditionella mobiltelefonerna, vilket beror på att de har sämre
antenner.
Det finns flera faktorer som påverkar mobiltäckningen:


Kartan anger täckning utomhus,
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Kartan baserar sig på en teoretisk datorberäkning,



Olika faktorer som kan påverka såsom: vegetation, kuperad terräng,
byggnadens konstruktion, var man befinner sig (utomhus, inomhus, i en
källare), valet av radiomottagare (telefon, surfplatta, modem) och antalet
samtidiga användare i området.



Olika nivåer av täckning för tal respektive data.

3.3.2.6

Leverantörer av trådlösa nät i Borås kommun

I princip används 2G-nätet för röst- och M2M-kommunikation(maskin till
maskin), 3G-nätet för röst-, data och M2M-kommunikation samt 4G-nätet
enbart för datakommunikation. Uppgifter nedan om yttäckning, befolkningstäckning och hastighet kommer från respektive leverantör. Nedan redovisas den
sammantagna täckningen för leverantörens samtliga nät. Täckning och kapacitet
för 4G är som regel god i tätorter och längs större vägar, medan 4G ger mycket
låg kapacitet på landsbygd, ofta bara 1-3 Mb/s - om det finns täckning.
Nedan listas de operatörer som tillhandahåller trådlösa datanät i Borås kommun.
Mobiloperatör: Net1

Net1 använder NMT 450-frekvensen för sitt 3G-nät och täcker över 95 procent
av Sveriges yta och 98,2 procent av befolkningen. På grund av att nätet bygger på
frekvensen 450 kHz, ger det en relativt låg datahastighet om 1-7 Mbps. Under
hösten 2015 lanserade Net1 ett helt nytt 4G-nät på 450-bandet, med samma
täckning som på 3G. Datahastigheterna uppges bli 5-25 Mbps med en
maxhastighet på 35 Mbps. Teracom ansvarar för driften av nätet.
Net1 har mycket god eller god täckning i hela kommunen, även i de områden där
övriga operatörer har problem med täckningen. Nätet är svagast i nordväst runt
Sandhult och Hedared. Net1 har god eller mycket god täckning i de
landsbygdsområden som har sämst ADSL i Borås kommun.
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Mobiloperatör: Tele2

Tele2 har ett eget 2G-nät, samverkar med Telia om 3G-nätet och med Telenor
på 4G-nätet. Näten ger relativt god täckning, men det finns ett antal
problemområden som tex Komlösa, Tärby, vid Äspered/Tolken, Hulu/Ljushult
och från Viared ner mot Seglora samt väster och öster om Öresjö. Vita fläckar
finns runt Tolken och vid Björkhult. Dessa områden stämmer väl överens med
de områden där det även finns stora brister vad gäller bredband via ADSL.
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Mobiloperatör: Telenor

Telenor har ett eget 2G-nät, samverkar med Tre på 3G-nätet och med Tele2 på
4G-nätet. Näten ger relativt god täckning, men det finns flera problemområden
som tex Komlösa, Tärby, vid Äspered/Tolken, Hulu/Ljushult och från Viared
ner mot Seglora samt lokalt väster och öster om Öresjö. Dessa områden stämmer
väl överens med de områden där det finns brister vad gäller bredband via ADSL.
Telenor har enligt den egna kartan inga vita fläckar inom Borås kommun.
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Mobiloperatör: Telia

Telia har ett eget 2G-nät, samverkar med Tele2 på 3G-nätet och har ett eget 4Gnät i Borås kommun. Näten ger god täckning, men det finns några
problemområden som tex Hulu/Ljushult, väster om Viskafors, norr om
Bredared och vid Tämta. Dessa områden stämmer väl överens med några av de
områden där det även finns brister vad gäller bredband via ADSL. Telia har,
enligt den egna kartan, inga vita fläckar i Borås kommun.
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Mobiloperatör: Tre (3)

Tre har inget 2G-nät eftersom man startade företaget vid introduktionen av 3G.
När det gäller 3G-nätet samverkar man med Telenor, medan man har ett eget
4G-nät. Näten ger relativt god täckning i de flesta tätorterna, men det finns
många mindre problemområden på landsbyden, som tex Avelstomten, Komlösa,
Tärby, söder om Äspered och Tolken, mellan Gånghester och Dalsjöfors, mellan
Målsryd och Dannike, i Hulu-/Ljushults-området, i Kinnarumma-området,
väster om Viskafors, norr om Sandared/Sjömarken, mellan Sandared och
Hedared, söder om Vänga, mellan Vänga och Borgstena, ett stort område väster
om Öresjö och öster om Öresjö. Dessa områden stämmer väl överens med de
områden där det finns stora brister vad gäller bredband via ADSL, men Tre har
även brister i områden som normalt har bra bredband via ADSL. Vita fläckar
finns i Hulu-/Ljushults-området, väster om Viskafors, mellan Sandared och
Hedared samt väster och öster om Öresjö.

Figur 1

Generella iakttagelser och slutsatser

Samtliga mobiloperatörer säger sig ha byggt ut sina 4G-nät i Borås. Det som
återstår nu är löpande anpassning av näten efter kapacitetsbehov och
kundefterfrågan. Täckningen är som regel god i tätorter och utmed de större
vägarna, men blir sämre på landsbygden. Det är tydligt att kuperade områden på
landsbygd har sämre täckning och det är också här man hittar de vita fläckarna.
Ingen leverantör har bra täckning i hela kommunen. Bor man på landet får man
studera de olika leverantörernas täckningskartor där man bor för den tjänst man
är ute efter. Är det mobilsamal man är ute efter så ska man välja efter täckning på
2G/3G och är det mobilsurf man vill ha, ska man studera täckningen på 3G/4G.
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3.3.3

Trådlösa nät i kommunen – WiFi

3.3.3.1

Inledning

3.3.3.2

Tillgängliga WiFi-nät

Där det finns många abonnenter som samtidigt vill använda trådlös datakommunikation, så har mobilnäten svårt att räcka till. Det kan tex gälla de centrala
delarna av Borås, på arenor och vid större evenemang som ”Sommartorsdagarna”. För att avlasta mobilnäten och ge användarna mer kapacitet, kan man
installera trådlösa WiFi-nät. När det gäller WiFi så kan det även kallas bla
surfzoner, hotspots, WLAN och accesspunkter.
Det finns inga publika fria WiFi-nät i Borås. De flesta WiFi-nät är knutna till att
det finns ett kundförhållande.
-

Det finns fritt WiFi-nät för besökare i samtliga landstingets lokaler i
Borås kommun.

-

Kulturhuset har gratis WiFi för alla med bibliotekskort.

-

Många restauranger/caféer och samtliga hotell har gratis WiFi för sina
gäster.

-

Net1 erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

-

Telenor har tidigare haft satsning på surfzoner ihop med The Cloud. Det
går dock inte att nyteckna abonnemang där det ingår WiFi from
december 2014.

-

Tele2 erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

-

Telia har ett dussin WiFi-installationer på bensinmackar, några större
butikskedjor, sjukhuset de större idrottsarenorna samt Saltmads Camping.

-

The Cloud är specialiserad på att erbjuda WiFi i samarbete med tex
butikskedjor. De har ett halvdussin surfzoner i Borås, varav hälften går
under avtalet med det trådlösa högskolenätet Eduroam. Totalt finns
2 000 accesspunkter i Sverige.

-

Tre (3) erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

3.3.3.3

Kollektivtrafik

Västtrafiks Buss 100 mellan Borås och Göteborg, uppgraderats våren 2015 så att
bussen har kontakt med 4G-nätet, medan resenärerna kopplar upp sig mot
bussens WiFi. Planer finns att erbjuda denna service på fler pendellinjer och att
installera WiFi på busshållplatser.
Det är enbart SJ:s snabbtåg och dubbeldäckare som har ”Internet ombord”.
Dessa tåg går inte genom Borås.
3.3.4

Planerad IT-infrastruktur via fiber

Inledning
De två leverantörerna SplitVision och Telia har ambitiösa utbyggnadsplaner i
tätort fram till år 2020. En annan stor aktör, IP-only, som tidigare inte ägt nät i
Borås, har under 2016 gått ut med erbjudande om ”villafiber” i några tätorter i
Borås. IP-only köpte Bynet 2015 och de finns etablerade som leverantörer till
några fiberföreningar i Borås. Bynet var den största aktören vad gäller fiber på
landsbygden.
Fiberföreningar

Borås kommuns fiberföreningar har omfattande utbyggnadsplaner för landsbygd
och vissa tätorter. Redan idag finns fem fiberföreningsnät etablerade: Tämta
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Fiber, Borgstena Fiber, TKF Fiber, Sundholmen Fiber och Seglora Fiber.
Fiberföreningarna har i snitt 200 medlemmar. Kompletterat med de
fiberföreningar som står i begrepp att starta sina utbyggnader nu, så täcker
fiberföreningarna i 90-95% av Borås landsbygd.
SplitVison

Borås Elnät AB fick hösten 2014 i uppdrag Kommunfullmäktige i Borås Stad att
via sitt Stadsnät, SplitVision, bygga ut fibernät i samtliga Borås 21 tätorter. Detta
för att nå regeringens bredbandsmål att 90 % av befolkning och företag bör ha
tillgång till 100 Mb/s bredband år 2020. Utbyggnaden påbörjades våren 2015 och
beräknas kosta ca 400 Milj kr. Investeringen görs på kommersiella grunder, utan
tillskott av skattepengar. Aktuella utbyggnadsområden presenteras löpande, med
ca ett års framförhållning.
Telia

Telia har inga för Borås Stad kända utbyggnadsplaner, utan man går succesivt ut
med erbjudanden om fiber i utvalda mindre områden med ca tre månaders
framförhållning. Utbyggnaden sker på kommersiella grunder.
Com Hem

Com Hem har inga för Borås Stad kända utbyggnadsplaner, utan man bygger ut i
enskilda hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Som regel är det kabel-TV
nät som uppgraderas till DOCSIS2/3, för att erbjuda kunderna snabbt bredband.
Tekniken används i befintliga nät, nyinstallationer är ovanliga.
Övriga nätägare

Det finns inga fler kända aktörer som äger fibernät med omfattning i Borås
kommun, där man vänder sig med breda erbjudande till hushåll och företag. Ett
nytt företag, Fibertjänst, har etablerat sig som spelare på villafibermarknaden.
Dock uppger man att näten kommer att säljas till Skanova, så snart de blivit klara.
3.4

Tillgängliga tjänsteleverantörer

3.4.1

IT-infrastruktur

Fibernät

I Borås kommun finns det i huvudsak två leverantörer som man som företag kan
hyra svartfiber eller kommunikationskapacitet av, Telia och Stadsnätet
SplitVision. Båda leverantörerna har fiber i merparten av tätorterna. Se även
kapitel ” 3.3.1 Nätägare”. Medan Telia äger ett nationellt datanät så är SplitVision
lokalt verksam och äger inte infrastruktur utanför kommungränsen. Här
samverkan man med Västlänk och Netwest samt andra operatörer, för att
leverera kommunikationstjänster utanför kommungränsen.
Övriga kommunikationsoperatörer som IP-only, Telenor, Tele2, NetAtOnce mfl,
samverkar med Telia eller SplitVision för att erbjuda kommunikationstjänster till
sina kunder i Borås.
De fem fiberföreningar i Borås kommun som är klara med sina nät, har lagt ner
22 mil fiberkabel. Denna finns dock i huvudsak på landsbygd. Fiberföreningarna
behöver samverka med annan part för att med svartfiber kunna nå utanför eget
område. Kapacitet kan dock köpas från föreningens Kommunikationsoperatör.
Mobila tele- och datanät

Samtliga mobiloperatörer på markanden är verksamma i Borås och erbjuder
mobila tele- och bredbandsnät i Borås kommun. De har olika täckningsgrad i
olika delar av kommunen. Man får därför välja den leverantör som har bäst
täckning på den plats och den tjänst man vill ha tillgång till vad gäller telefoni och
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mobilt bredband. Se även Bilaga 1 ”Rapport för mätningar inom Borås kommun,
Täckningskollen” samt ”http://tackningskollen.se/pro/boras”.
3.4.2

Tjänster

Det finns två stora kommersiella leverantörer av kommunikationstjänster
(svartfiber, kapacitet) på fiberburna bredband i Borås kommun, SplitVision och
Telia. Då de som Kommunikationsoperatörer även har en ett antal tjänsteleverantörer knutna till sig, kan en kund som anslutit sig till ett av dessa nät välja
ur tjänsteleverantörernas utbud av IP-telefoni, bredband och TV, s.k. Triple Play.
Då samtliga nationella Kommunikationsoperatörer har noder i sina backbonenät
i Borås, kan dessa (IP-only, TDC, Tele2, DGC) direktansluta en kund via
SplitVision eller Telia, för att sälja sitt tjänsteutbud till företag i Borås.
3.5

Bristområden

3.5.1

Inledning

Utvecklingen mot internetbaserade tjänster för såväl privatpersoner som företag
har gått mycket snabbt. Idag används bredbandsuppkopplingen till internet för
såväl privata som offentliga e-tjänster, telefoni, TV, sociala media, traditionella
tjänster som surf och e-post och för att använda molntjänster för fillagring eller
applikationsdrift.
Den hastighet om 2 Mbps som idag erbjuds i de radiolänkanslutna
telestationerna, räcker bara för att ta del av enklare tjänster på internet, men inte
de mer avancerade. I de kopparanslutna telestationerna erbjuds dock max 256
kbps och det räcker knappt för att privatpersoner ska kunna ta del av basutbudet
på Internet, såsom E-post och surf och det räcker inte till för att bedriva företag.
3.5.2

Genomförda bredbandsprojekt med statligt och regionalt stöd

Under 2006 färdigställdes utbyggnaden av ADSL på de sista 13 av Borås 52
telestationer. Utbyggnaden, som kostade 10,2 Mkr, bekostades av staten via de
s.k. Rosengren-pengarna. Borås Stads medfinansiering var 1,1 Mkr.
Västra Götalandsregionen, som fördelade Rosengren-pengarna, satte av medel
för gemensamma behov inom Västra Götaland. För dessa upphandlades 2005 ett
ortssammanbindande nät och redundanssträckor för att stärka
fiberinfrastrukturen i Västra Götaland. Kommunhuvudorter fick två oberoende
fibervägar in och sjukhusorter tre vägar in. Utbyggnaden avslutades 2007.
3.5.3

Stamnätsstödet samt vita och grå fläckar

Västra Götalandsregionen har genom UBit-gruppen tagit fram ”Strategi för ITinfrastruktur, Bredbandssamordning i Västra Götaland”, som antogs av
Regionfullmäktige 2009. I denna beslutas att sätta av 30 Mkr per år under fem år,
för att genom det s.k. Stamnätsstödet bygga bort de vita och grå fläckar, där
förutsättningarna för bredband är sämst. ”Bredbandsstrategi 2.0, Västra
Götalands län” antogs av Regionstyrelsen för Västra Götaland i september 2015.
Här beslutas att förlänga det ovan angivna stödet för att bygga bort de nu
identifierade bredbandsbristområdena och ge tillgång till såväl fast som mobilt
bredband, med god kapacitet, i hela Västra Götaland.
Med vita fläckar avses områden där det inte går att beställa fast bredbandsuppkoppling via tex ADSL. Med grå fläckar avses kopparanslutna och radiolänkanslutna telestationer där det endast går att beställa ADSL-anslutning med
begränsad hastighet 0,25–2 Mbps.
Stamnätstödet är till för att skapa fiberanslutningspunkter på landsbygd som
ansluter ett lokalt fibernät till de nationella fibernäten, så att man kan få tjänster
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som IP-telefoni, bredband och TV i det lokala fibernätet. Stamnätsstödet
omfattar områden som kategoriseras som vita eller grå fläckar.
UBit-gruppen (Utveckling av bredbandig IT-infrastruktur i Västra Götaland),
som tagit fram Västra Götalands ”Strategi för IT-infrastruktur”, består av
företrädare för Regionutveckling på Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, en
kommunrepresentant per Kommunalförbund, Coompanion, Leader och hela
Sverige ska leva.
3.5.4

Borås kommuns vita och grå fläckar

Då samtliga telestationer är utbyggda med ADSL, finns det inga uttalade vita
fläckar inom Borås kommun. Det hindrar inte att det kan finnas enskilda hushåll
som inte kan beställa ADSL pga. dåliga ledningar eller för långa ledningsavstånd
(över 3-5 km) från hushållet/företaget till telestationen. VDSL ger NGAkapacitet (Next Generation Access), dvs 30 Mbps, på ett avstånd av max 500 m
från telestationen och installeras bara på fiberanslutna telestationer.
I de områden där man har dåligt ADSL, så har man som regel även dålig
täckning för mobilt bredband.
Följande telestationsområden betecknas som ”grå fläckar” i bredbandssammanhang, då stationerna har ADSL, men med otillräcklig kapacitet, eftersom de
är kopparanslutna eller radiolänkanslutna. Telestationsområden med koppar- eller
radiolänkanslutning är markerade med tjockare röd linje i figuren nedan.

Figur 2

Hushåll och företag inom teleområdena i tabellen nedan och kartan ovan kan
bara få anslutning med begränsad kapacitet. Med ”best effort” avses att det inte
finns någon garanterad leverans utan man får den hastighet kablarna klarar hos
respektive kund.
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Borås ”grå fläckar”. Koppar- och radiolänkanslutna telestationer
Teleområdesnamn
Tämta (TÄA)
Ljushult (LJHT)
Björkesjön (BKSN)
Avelstomten (AVE)
Tärbyås (TBS)
Hulud (HUU)
Komlösa (KLÖS)
Seglora (SEGL)

Hastighet
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 500 Kbit)

Stationsanslutning
Radiolänk
Radiolänk
Radiolänk
Radiolänk
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar

Det finns ingen befolkningsstatistik som överensstämmer med telestationsområdena, men utifrån äldre abonnentuppgifter för ADSL så var det ca 525
hushåll som var anslutana till radiolänkstationer med begränsat bredband och ca
400 hushåll som var anslutna till kopparanslutna telestationer och hade mycket
begränsade bredbandsmöjligheter. Det undermåliga bredbandet gör det svårt att
ta del av offentliga och privata e-tjänster och försvårar möjligheterna till studier i
grund- och gymnasieskolan, utesluter deltagande i distansutbildningar samt gör
det mycket svårt att bedriva företag i dessa orter eller arbeta hemifrån.
3.6
Nedläggning av kopparnät, stolplinjer, telestationer
TeliaSonera har sedan länge aviserat att man kommer att lägga ner ca hälften ca
de 2000 kopparanslutna telestationerna fram till 2020. I första hand lägger man
ner små stationer med färre än 50 abonnenter och telestationer som inte är
fiberanslutna. En omfattande nedläggning kommer också att ske vad gäller s.k.
stolplinjer med telefontråd. På många ställen ligger dessa ledningar fortfarande på
marken sedan stormarna Gurun och Per. De stationer som är anslutna med fiber
och har ett större befolkningsunderlag, kommer man att behålla ”tills vidare”.
I de telestationsområden där fiberföreningarna bygger ut med fiber på landsbygd,
blir telestationen i praktiken överflödiga för privatpersoner och företag. De
telestationer som har fiber kommer att finnas kvar och har ett värde som
fiberanslutningspunkter och i vissa fall för att koppla vidare trafik från
mobilmasterna i fibernätet.
Borås Stad fick i februari 2016 meddelande från Telia att telestationerna i
Almenäste, Avelstomten, Draered, Hulud, Komlösa, Seglora och Tärbyås,
kommer att läggas ner 2017-05-31. Nedläggningen rör ca 250 hushåll/företag.
Abonnenterna erbjuds ersättningslösningar över mobilnätet. Då täckningen ofta
är dålig i dessa områden, kan det blir stora begränsningar i bredbandstjänsterna
för dessa abonnenter.
Nedläggningen väntas dock få liten inverkan, då det finns fiberföreningar som
redan är klara med sina nät i områdena Avelstomten (Borgstena Fiber),
Komlösa/Tärbyås (TKF Fiber), Seglora (Seglora Fiber), som kan erbjuda
fiberuppkoppling. Fiberföreningen ar är på gång att startas upp i Draered
(Darered-Äspered Fiber), Hulud (Ljushult/Hulu Fiber)och delar av Almenäset
(Bredared Fiber).
3.7
Byte från analoga till digitala trygghetslarm
När kopparledningarna försvinner för att stolplinjer tas ner och telestationer
läggs ner, så upphör de analoga trygghetslarmen att fungera. Det ligger på
kommunernas ansvar att gå över från analoga trygghetslarm till digitala
trygghetslarm. Borås Stad färdigställde utbytet av samtliga 3 500 analoga
trygghetslarm, till digitala trygghetslarm, under hösten 2015. De digitala
trygghetslarmen går på 2G- och 3G-näten. Den mobila uppkopplingen har valts
då den har viss batteribackup inbyggd och är helt oberoende av vårdtagarens
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bredbandsutrustning för ADSL/fiber. Det är idag för dyrt att sätta upp egen
fiber/ADSL för trygghetslarmet.
3.8
Förstudie av fiberföreningsindelning
Borås Stad fattade hösten 2011 beslut i Kommunfullmäktige om utbyggnad av
stamnätsanslutningar i de åtta bredbandsbristområdena och genomförde därefter
informationsmöten om fiberutbyggnad. Mötena gav ett stort gensvar och en god
samverkan byggdes snabbt upp med de allt fler fiberföreningar, som successivt
bildades. Våren 2012 genomfördes, tillsammans med Bynet, en studie av hur en
lämplig indelning av Borås landsbygd skulle kunna se ut, för att täcka in hela ytan
med fiberföreningar. Med den som utgångspunkt fortsatte arbetet tillsammans
med fiberföreningarna.
Det har dock visat sig vara svårt att rita upp kartan först och sedan hitta
fiberföreningar som kan ta sig an ett specifikt område. Istället har vi tagit till vara
på de lokala initiativ som tidigt tog fart i de åtta bristområdena. Sedan har nya
fiberföreningar vuxit upp runt dessa fiberföreningar. Idag finns 13 aktiva fiberföreningar i Borås kommun, varav fem är färdiga med sina nät. Fyra av dessa
föreningar har byggt ut sex av Borås bristområden. De återstående föreningarna
väntar på beslut om bidrag från Länsstyrelsen, vilket väntas meddelas under
andra kvartalet 2016. Ljushult/Hulu Fiber omfattar de två återstående
telestationsområden, som utgör bredbandsbristområden, för vilka Borås Stad
kommer att upphandla stamnätsanslutningar.
Fiberföreningarna har visat ett stort ansvar när det gäller att samverka om
gränsdragningen sins emellan, så att det inte blir några vita fläckar mellan
fiberföreningarna.
Nuvarande indelning i fiberföreningsområden framgår av Borås fiberföreningskarta nedan. Aktuell karta finns på ”karta.boras.se/webb”, markera
”Fiberföreningar” i menyn till höger.
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Nuvarande fiberföreningar täcker in så gott som hela kommunen, med undantag
för områdena runt Tosseryd/Sörbo och Aplared/Målsryd/Dalsjöfors och
Rydboholm/Viskafors.
3.9

Områden där nät inte bedöms komma till stånd på
marknadsmässig grund

3.9.1

Borås Bristområden

Borås kommun bedöms av Västra Götalandsregionen har åtta bredbandsbristområden, s.k. grå fläckar. Dessa redovisas i kapitel 3.5.4. Bristområdena ligger
inom områden som inte är kommersiellt lönsamma för leverantörer att bygga ut
eller underhålla på kommersiell grund. Bristområdena innehåller inga tätorter och
är relativt glest befolkade. Den kuperade terrängen gör det svårt att åstadkomma
en god radiotäckning för 3G/4G. Markförhållandena är ofta ogynnsamma, med
sten- och blockterräng, vilket ger en hög andel schaktning för att lägga ner kanalisation för fibern. Därmed blir anläggningskostnaden högre än i bättre marker,
där man ofta kan plöja ner kanalisationen till stora delar.
Vi bedömer inte att det på kommersiell grund kommer ske en utbyggnad av fiber
eller mobilt bredband på 4G, med god täckning och kapacitet, utanför tätorterna.
3.9.2

Övrig landsbygd

PTS och Jordbruksverket, har i reglerna för ansökan om pengar från ”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband”, enats om att all bebyggelse
utanför tätort omfattas av stödet. De anser det inte troligt att en utbyggnad på
landsbygd utanför tätort kommer att göras på kommersiella grunder före 2017.
Borås Stad gör ingen annan bedömning.
3.9.3

Tätorter

Tätorter omfattas inte av Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband.
Samtliga tätorter bedöms dock ha fått fiber år 2020. Det beror på dels på att
Stadsnätet SplitVision fått i uppdrag av ägaren Borås Stad att bygga ut med fiber i
Borås kommuns 21 tätorters till 2020, dels på att intresset för att bygga ut i tätort
ökade inom SplitVisions uppdrag, från leverantörer som IP-only och Telia och
dels på att Borås fiberföreningar omfattar tätorterna Borgstena (klar) samt
Bredared och Sandhult.
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4

Kommunal påverkan på bredbandsarbetet

Nedan ges exempel på hur kommunen på olika sätt ger förutsättningar för de
aktörer som investerar i infrastruktur för bredband och kommunikation i form av
tex optofibernät och mobilnät.
4.1
Samordning av marknadens grävande aktörer
Borås Stad har en samordningsgrupp för grävarbeten som kallas GET-gruppen
(Gata, El, Tele). Gruppen träffas två gånger per år för att informera varandra om
kommande projekt och därmed ge möjlighet till samförläggningar. Olika enheter
inom Borås Stad (Planavdelning, Markavdelning, Gatuavdelning, Parkavdelning)
presenterar de projekt man jobbar med, som kan ge möjlighet till samförläggning
eller på annat sätt påverka de som har ledningar i marken eller luften. De projekt
som presenteras kan röra nya utbyggnadsområden, förändringar av olika plandokument, anläggning av vägar och cykelvägar samt planerade VA-arbeten,
gatuarbeten, beläggningsarbeten, belysningsarbeten mm. Övriga deltagande
företag är: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Sandhult-Sandared
Elektriska ek. för, Skanova AB och Vattenfall AB. Dessa företag presenterar på
liknande sätt sina planerade byggnationer för det närmaste året. Utöver GETmötena sker direktkommunikation mellan företagen vid specifika projekt.
Genom informationsutbytet i GET-gruppen säkerställer man att de ledningsdragande företagen har den information som behövs för att förse nya utbyggnadsområden med el och kommunikation.
4.2
Tillståndsprocessen för anläggning av ledningsnät
För den som skall lägga ner en ledning, tex VA, el- eller fiberkabel i tätbebyggt
område, behöver ett antal tillstånd. Processen för detta beskrivs nedan.
4.2.1

Markupplåtelse

Stadskansliets Markavdelning hanterar markupplåtelse för mark ägd av Borås
Stad. Markavdelningen bevakar även om det finns arrenden som berörs och
upplyser då sökanden om vem man ska kontakta för att få tillstånd av
arrendatorn. Markupplåtelsen regleras genom ett markavtal. Markavtal tecknas
som regel inte i tätorter.
4.2.2

Schaktöppningstillstånd

Om schakten gäller gatu- eller parkmark, så ska schaktöppningstillstånd inhämtas
från Tekniska Förvaltningen och trafikanordningsplan lämnas in. Schaktning
används som samlingsnamn för anläggningsmetoder som schaktning med grävmaskin, plöjning, kedjegrävning, spårfräsning, micro trenching osv.
Tekniska Förvaltningen har ett system för att handläggning av schaktöppningstillstånd (f.n. Infracontrol). Ledningsägaren ansöker direkt i detta system, som
innehåller:
- Schaktöppningstillstånd enligt Tekniska Förvaltningens regler och taxor.
- TA Tillfällig trafikanordningsplan.
- Anmälan om återställning
- Beställning av återställning till upphandlad entreprenör, f.n. Servicekontoret.
- Nya entreprenörer ges genomgång/utbildning i hur systemet fungerar.
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4.2.3

Krav på förläggningsmetod för kommunikationskablar

Förläggning av rör för el och VA är reglerad i lag. När det gäller förläggning av
kanalisation för kommunikationskablar finns ingen tvingande lagstiftning och i
dagsläget ställer inte Borås Stad några krav på förläggningsmetod när schaktöppningstillstånd ges.
För att kvalitetssäkra förläggningen av rör för kommunikationskablar, så att de
bla kommer på rätt djup för viss marktyp och beläggning, bör det i schaktöppningstillståndet inarbetas krav på att viss förläggningsmetod följs.
Arbete med att komplettera anvisningarna för schaktöppningstillståndet, med
krav på förläggningsmetod, pågår på Tekniska förvaltningen. Lämpligen kan
någon av de etablerade förläggningsstandarderna, såsom KJ41:15 (eller senare)
användas i väntan på att den nationella standarden, som tas fram under ledning
av PTS, blir klar.
4.2.4

Återställningskostnader vid schaktning

Alla återställningsarbeten av hårdgjorda ytor såsom asfalt, platt- och stenläggning,
skall utföras av den entreprenör Borås Stad har upphandlat ramavtal med, f.n.
Servicekontoret. Återställningsarbetet omfattas av en tioårig garanti. Kostnad för
återställning och villkor för schaktöppningstillstånd etc., finns på Borås Stads
webbplats. Taxorna är satta så att det är dyrare att schakta i ny asfalt, för att
stimulera till framförhållning och samförläggning, för att minimera trafikstörningarna samt för att den som schaktar skall stå för den kostnad som schakten
orsakar under beläggningens livscykel.
4.2.5

Intrångsersättning

Den ledningsägare som får ett markavtal för att lägga ner en ledning, betalar en
intrångsersättning. Intrångsersättningen är en engångskostnad.
4.2.6

Ledningsrättskostnad

Borås Stad debiterar ingen årlig kostnad för rätten att ha ledning i Borås Stads
mark.
4.3
Tillståndsprocess för teknikbodar och master
Med teknikbodar avses transformatorstation, telestation, nodhus för fibernät och
teknikbod för mobilmast/mobiltorn samt för själva masten/tornet i sig. I så gott
som samtliga fall krävs även tillstånd enligt föregående kapitel, vid anläggning av
teknikbodar och mobilmaster.
4.3.1

Placering

Teknikbodar skall i första hand placeras på vad som i detaljplanen kallas för Eområden. Dessa är speciellt avsatta för tex transformatorstationer, nodhus och
mobilmaster. I övrigt kan park- och naturmark användas. Det är dock svårt att få
tillstånd för en teknikbod på tomtmark, då det begränsar användingen av marken
och sänker värdet på densamma.
4.3.2

Bygglov

För att sätta upp en teknikbod, mobilmast etc., krävs det bygglov. Detta söks på
Samhällsbyggnadsförvaltningens Bygglovsavdelning. Miljöförvaltningen är
remissinstans för bygglov. Här finns önskemål från marknadens parter om en
snabb handläggning. I Plan och Bygglagen (PBL) rekommenderas bygglovs-
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hantering ta högst 10 veckor. Borås Stad har ett i KF antaget mål, om att ett
bygglov ska handläggas inom 8 veckor.
4.3.3

Arrende

För uppförande av teknikbod och mast på Borås Stads mark, tecknas ett
arrendeavtal. Arrendeavtalet reglerar markens användning samt den årliga
kostnaden. Stadskansliets Markavdelning tecknar arrendeavtal.
4.4

Alternativa förläggningsmetoder

4.4.1

Bakgrund

Traditionellt har man grävt eller plöjt ner kommunikationskablar. När man gräver
blir det breda schakter som kräver återställning på 1-1,5 meter asfalt eller mer.
Detta ger höga kostnader för anläggning av fibernät.
4.4.2

För- och nackdelar med alternativa förläggningsmetoder

Sedan ett antal år tillbaka finns så kallade alternativa förläggningsmetoder. Hit
hör tex spårfräsning och micro trenching. Dessa metoder ger avsevärt smalare
schaktbredd och därmed lägre återställningskostnader för asfalt, vid anläggning
av fiberoptiska bredbandsnät. Det ger i slutänden lägre anslutningskostnader för
slutkunden, vilket ger högre anslutningsgrad vid utbyggnad i tex villaområden,
vilket ökar nätägarnas incitament för utbyggnad.
Vid användning av alternativa förläggningsmetoder blir det avsevärt mindre
trafikstörningar då man fortfarande kan backa ut bilen från sin tomt, även om
man fräst ett spår i gatan. Det går däremot inte att köra över en traditionellt
grävd schakt förrän den är igenlagd.
Alternativa förläggningsmetoder kan således bidra till att öka utbyggnadstakten
av fibernätet, minska störningarna i trafiken och i förlängningen underlätta
uppfyllnadet av målen i regeringens bredbandsstrategi.
Det finns dock flera nackdelar med alternativa förläggningsmetoder:
- Den utrustning som finns idag klarar inte att förlägga kanalisationen på
det djup som anges i tex Elbranschens förläggnignsstandard KJ41:15 eller
SSNf’s Robusta nät och noder.
- Vid traditionell schaktning ser som regel grävmaskinisten det signalband
som ligger ovanför kanalisationen eller själva kanslisationen och undviker
avgrävning.
- När man sågar eller fräser i asfalt så går klingan rätt igenom allt som
ligger i marken.
- De flesta alternativ förläggningsmetoder kräver att det är ny asfalt och
fint material i vägbanken, för att inte asfalten ska fläkas upp och ge lika
mycket återställnings om vid grävning.
- Borås Stad har krav på 10 års återställningsgaranti. Idag finns mycket liten
erfarenhet av hur återställningar efter alternativa förläggningsmetoder ser
ut efter 5-10 år.
4.4.3

Acceptans av alternativa förläggningsmetoder

Då det inte finns någon längre erfarenhet av hur länge smala asfaltåterställningar
håller efter spårfräsning eller med specialmassa vid micro trenching, så finns det
en utbredd skepsis mot dessa metoder och många kommuner tillåter dem inte.

28

Bredbandsforums s.k. ”Robusthetsgrupp” har uppmärksammat PTS på att denna
problematik finns. PTS har därför tillsatt arbetsgruppen ”Robust fiberanläggning”, bestående av branschens parter, för att komma fram till standarder och
rekommendationer vad gäller:
- Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät
- Vägledning för metodval och förläggningsteknik
- Fiberanläggningscertifikat.
Borås Stad deltar i och följer detta arbete, i avsikt att senare inarbeta resultatet i
egna anvisningar.
4.4.4

Borås Stads ställningstagande

Tekniska förvaltningen har studerat de alternativa förläggningsmetoderna och har
kommit fram till att de inte lämpar sig i centrala Borås, där det finns en mängd
ledningsägare och det är osäkert var äldre ledningar går. Däremot godkänner man
alternativa förläggningsmetoder på försök i villaområden och i flertalet tätorter
och har arbetat in alternativa förläggningsmetoder i sina grävanvisningar.
I övrigt följer vi det arbete Bredbandsforum och PTS bedriver vad gäller
alternativa förläggningsmetoder och standardisering av förläggning av
optokablage.
4.5

Tillträde till mark och kanalisation

4.5.1

Marktillträde

Borås Stad är en stor markägare och strävar efter att ge det marktillträde det finns
behov av, för att ge bra förutsättningar för att fibrera Borås kommun. Dock får
hänsyn tas till var ledningar dras så att de inte blockerar exploaterbar mark eller
leder till stora kostnader för flyttning av ledningar.
4.5.2

Kanalisationstillträde

För att öka takten i och minska kostnaderna för bredbandsutbyggnaden, har EU
fattat beslut om det s.k. ”Grävdirektivetet/Utbyggnadsdirektivet” (2014/61/EU,
2014-05-15). I Sverige kräver denna anpassning av Lagen om elektronisk
kommunikation, Väglagen, Ledningsrättslagen samt Plan och byggförordningen
(2011:338). Dessa lagändringar träder i kraft i juli 2016 och kommer på ett
påtagligt sätt att påverka Borås Stad med bolag, i egenskap av ledningsägare.
Konkret handlar lagändringarna om följande åtgärder för att underlätta
bredbandsutbyggnaden:
 Tillträde till fysisk infrastruktur. En nätinnehavare ska mot marknadsmässig
ersättning och på skäliga villkor i övrigt medge tillträde till fysisk
infrastruktur på begäran av en bredbandsutbyggare.
Kommentar: Detta omfattar samtlig kanalisation som Borås Stad med bolag
äger samt fastighetsnät. Speciella undantag finns och tvister kommer att
hanteras av PTS.
 Samordning av bygg- och anläggningsprojekt. En nätinnehavare som utför ett
bygg- och anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med
offentliga medel, ska på skäliga villkor medge samordning av projektet
och en bredbandsutbyggares projekt, om bredbandsutbyggaren begär det.
Kommentar: Detta omfattar i princip samtliga anläggningsprojekt som
Borås Stad med bolag genomför. Viss samordning sker idag genom
informationsmöten i den s.k. GET-gruppen. Denna består av de
offentliga och privata ledningsägarna i Borås kommun. Samordningen
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och informationen i denna grupp kommer att behöva utvecklas för att
motsvara lagkraven.
Tillskapandet av en informationspunkt. Det ska finnas en informationspunkt
genom vilken information om nätinnehavarens befintliga fysiska
infrastruktur samt planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt
kan göras tillgänglig elektroniskt för bredbandsbyggare.
Informationspunkten ska innehålla information om tillstånd som kan
behövas för utbyggnad av bredbandsnät och om hur man söker dessa
tillstånd.
Kommentar: Detta kräver sannolikt att alla ledningar och kanalisationer
kommun och bolag har, redovisas på ”Ledningskollen”. Vi måste även
kunna redovisa vårt innehav av ledig kanalisation samt tydliggöra hur
ansökningsprocessen för nödvändiga tillstånd ser ut.

Sammanfattningsvis kommer ledningsägande parter i kommun och bolag att
såväl enskilt som i samverkan, behöva se över vilka förändringar som behöver
vidtas med anledning av ny lagstiftning.
4.6
Kommunala tomter säljs inkl. fiberanslutning
Fiber dras idag fram till samtliga nybyggnadsområden av Stadsnätet SplitVision
och/eller Skanova. När kommunen är exploatör förbereds fiberanslutning till
fastighet för att minimera efterkommande grävarbeten. Kommunen kan inte
ställa krav på att privata exploatörer skall göra detsamma.
4.7
Kommunen som fastighetsägare
Kommunens fastighetsbolag har idag fiberanslutit så gott som samtliga fastigheter och erbjuder sina hyresgäster ett öppet nät med ett varierat tjänsteutbud. I
vissa fastigheter finns gamla avtal om kabel-TV, vilka avvecklas då kontrakten går
ut.
4.8
Upphandling av bredbandstjänster för kommunen
Stadskansliet avtalar om all kommunikation för Borås Stads förvaltningars behov.
Idag är så gott som samtliga ägda och förhyrda verksamhetslokaler anslutna med
svartfiber. För lokaler med ett fåtal anställda och lokationer med begränsad
varaktighet, kan andra lösningar väljas. Svartfiber och kapacitetstjänster samt
öppet nät (bredband, IP-telefoni, TV) för brukare i kommunala boenden,
upphandlas i konkurrens.
4.9
Samordning internt i kommunen
Flera av de ovan nämnda åtagandena eller arbetsuppgifterna sker i olika delar av
kommunens organisation. Enkelhet och tydlighet i ansökningsprocessen, gynnar
bredbandsutbyggnaden i kommunen. Åtgärder bör vidtas för att ge en enkel
samordnad information av vilka tillstånd som behövs och vilka kommunala
kostnader det finns för att anlägga ett bredbandsnät.
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5

Brister och behov

5.1

Bakgrund och nuläge

5.1.1

Bakgrund

Borås Stad gjorde år 2005 en infrastruktursatsning för att förse de sista 13 av 52
telestationerna inom kommungränsen med bredband via ADSL. Fem av
telestationerna anslöts med optofiber, fyra via radiolänk och fyra via koppar.
Därmed blev vi av med de sista ”vita fläckarna”. Upphandlingen kostade totalt
10,2 Mkr och bekostades i huvudsak av ”Rosengren-pengarna”.
5.1.2

Nuläge

EU Kommissionen publicerade 2010 ”Recommendation for Regulated Access to
NGA Networks”. Där sattes 30 Mb/s som minimistandard för Europeiska
datanät.
Idag erbjuds ADSL med en hastighet om max 30 Mb/s i fiberanslutna
telestationer, max 8 Mbps i de radiolänkanslutna telestationerna och 256 kb/s i
de kopparanslutna telestationerna. Dessa hastigheter får man bara nära
telestationen. Några kilometer bort sjunker hastigheten till 1-3 Mb/s. De
telestationsområden som ej har en fiberansluten telestation räknas i dag som
bredbandsbristområden, även kallat grå fläckar och behöver uppgraderas för att
uppfylla dagens behov.
Kommunstyrelsen fick 2011 i uppdrag att ta fram en ny IT-infrastrukturplan /
Bredbandsstrategi, ansöka om tillgängliga bidrag samt upphandla bredband för
att täcka befintliga bredbandsbrister. Borås Stad anslog 6 Mnkr till 8
bredbandsbristområden
Av de 8 bredbandsbristområdena har idag 6 försetts med fiber via
fiberföreningarna TKF Fiber, Borgstena Fiber, Tämta Fiber och Seglora Fiber.
Resterande två bristområden upphandlas när Ljushult/Hulu fiber fått sin
ansökan om att bygga fibernät godkänd av Länsstyrelsen.
Utvecklingen mot internetbaserade tjänster för såväl privatpersoner som företag,
har gått mycket snabbt. Idag används bredbandsuppkopplingen till internet för
såväl privata som offentliga e-tjänster, telefoni, TV, sociala media och
traditionella tjänster som surf och e-post. Den hastighet om 8 Mbps som erbjuds
i de radiolänkanslutna telestationerna räcker idag för att ta del av flertalet tjänster
på internet, men inte de mer avancerade. I de kopparanslutna telestationerna
erbjuds dock max 256 kbps och det räcker knappt för att privatpersoner ska
kunna ta del av basutbudet på Internet såsom E-post och det räcker inte för att
bedriva företag.
5.2

Behov av bredband de närmaste åren i Borås stad

5.2.1

Kommunen

Kommunens verksamhetslokaler är anslutna via fiber, med undantag av några
mindre verksamheter och lokaler under avveckling. Inom Borås Stad finns
många personalkategorier som arbetar utanför Borås Stads egna lokaler såväl i
tätort som på landsbygd. Det kan gälla personal inom Hemtjänsten, Tekniska
förvaltningen, Servicekontoret, Skogsavdelningen, Samhällsbyggnads-
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förvaltningen, m.fl. Dessa har behov av WiFi eller snabbt mobilt bredband, för
att komma åt sina system ute i fält.
5.2.2

Näringslivet

Vi ser ett ökat intresse för snabba internetuppkopplingar från näringslivet även
på landsbygden. Det kan gälla besöksnäring som stuguthyrning, gårdsbutiker,
internetbutiker, småindustri och webdesign. Lantbruket har fått förändrade
förutsättningar och måste komma åt internet eftersom det mesta av rapportering
till myndigheter, EU, slakterier, mejerier och foderföretag, numer sköts över
internet.
5.2.3

Hushållen

Hushållen har ett ökat krav på kommunikation över internet för att tex komma åt
privata och offentliga e-tjänster, distansarbete från hemmet, skolarbete inom
grund- och gymnasieskolan, distansutbildning vid universiteten, bredbands-TV
och streamingtjänster samt olika molntjänster för lagring av dokument, foton
osv.
På privatmarknaden går nu utvecklingen snabbt framåt vad gäller olika styr-,
larm- och övervakningstjänster för hemmet, när det gäller klimat, brand och
inbrott. Inom eHälso-sektorn lanseras olika tjänster för vård och omsorg i
hemmet, av både offentliga och privata vårdgivare.
Uppskattningsvis är det ca 1 000 hushåll eller 2 300 personer på landsbygd, som
har ett klart undermålig bredband som gör det mycket svårt att ta del av
offentliga och privata e-tjänster, annat än på en mycket basal nivå. Detta
försvårar möjligheterna till studier i grund- och gymnasieskolan, utesluter
deltagande i distansutbildningar på universitet samt gör det svårt att bedriva
företag.
5.2.4

Mobilt bredband

Allt fler har behov av att komma åt sin IT-miljö där de bor, verkar och vistas.
Många yrkeskategorier har ett mobilt arbetssätt där man använder digitala
hjälpmedel vid arbete utanför organisationens lokaler. Det ställer större krav på
de mobila bredbandsnätens täckning och kapacitet. Krav som dagens mobilnät
har svårt att leva upp till på landsbygden och i mindre tätorter.
5.2.5

WiFi

Tekniken i mobilnäten lämpar sig inte för många samtidiga uppkopplingar som
kräver hög kapacitet på en liten yta. Där det finns sådana befolkningskoncentrationer tillfälligt (tex Sommartorsdagarna) eller relativt ofta, bör WiFi-nät byggas
för att avlasta mobilnäten den tunga trafiken. Det finns en stor efterfrågan på
WiFi-uppkopplingar.
5.3
Underlag för prioritering av orter/områden
I Borås kommun fanns det åtta telestationsområden som av Västra
Götalandsregionen år 2011 definierade som bredbandsbristområden. Ett
bristområde är ett telestationsområde vars telestation ej är ansluten med fiber
utan med radiolänk eller koppar. Det gällde: telestationsområdena: Tämta,
Avelstomten, Komlösa, Tärbyås, Björkesjön, Seglora, Hulu och Ljushult.
Borås Stad prioriterar i första hand en utbyggnad av bredband i dessa åtta
bristområden. Kommunfullmäktige beslöt 2011-08-18 att anslå 6 Mkr till
utbyggnaden av de åtta bristområdena samt att uppdra åt Kommunstyrelsen att
ta fram en IT-infrastrukturplan och ansöka om tillgängligt bredbandsstöd hos
Västra Götalandsregionen, 6 Mkr.
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5.4

Prioriteringsordning för utbyggnad på landsbygd

5.4.1

Investeringsmöjligheter

Enligt bestämmelserna för Västra Götalands bredbandsstöd, kan kommunen
investera i följande bredbandstekniker:
Dra fiber till telestationer
Många telestationer är små och kommer att läggas ner. Det går inte att få
garantier för att telestationen finns kvar mer än max fem år, även om kommunen
bekostar fiber fram till telestationen. Dessutom skulle detta resultera i en utbyggnad av ADSL som är en teknik med stora begränsningar i kapacitet och där
hastigheten faller snabbt med avståndet till telestationen. Därtill avvecklas
kopparnätet på landsbygden då stolplinjer behöver underhållas etc.
Dra fiber till mobilmaster för 4G
Vi behöver fibernäten för att få kapacitet och 4G-näten för att få mobilitet.
Mobila lösningar ger inte den kapacitet, stabilitet och kvalité som behövs i
hemmet eller för företaget. De tjänster som finns och kommer bla Triple-play
(IP-telefoni, Internet och TV via bredband), kräver fiber. För att få bra mobilt
bredband krävs dock fiberanslutning av mobilmasterna.
Dra fiber till fiberföreningar
En IT-infrastruktur bestående av optofiber är ett framtidssäkert alternativ med i
det närmaste obegränsad kapacitet och mycket hög driftsäkerhet. Med optofiber i
såväl nationella backbonenät, stamnät som accessnät, fram till hushållet, fås ett
framtidssäkert och driftsäkert nät, som för lång tid framöver klarar landsbygdens
behov av telefoni, TV och internet samt ger en bra bas för utbyggnad av mobilt
bredband (3G/4G/5G).
5.4.2

Prioriteringar

Med ledning av ovanstående väljer Borås Stad att bygga ut stamnät med optofiber till fiberföreningar i bredbandsbristområden.
Kommunen gör följande prioriteringar:
 Borås Stad upphandlar stamnätsanslutning med fiber till fiberföreningar,
som omfattas av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd till
bredbandsbristområden, i följande telestationsområden: Tämta,
Avelstomten, Komlösa, Tärbyås, Björkesjön, Seglora, Hulu och Ljushult.
Budgeterade medel finns.
 I den ort stamnätet ansluter fiberföreningen till nationellt stomnät, skall
fiberförenignen om möjligt dra fram anslutning till minst två leverantörer
av nationellt stomnät.
 Verka för att fiberföreningarna anlägger anslutningspunkter för
mobilmaster.
 Om möjligt koppla ihop stamnätssträckor och fiberföreningsnät, på sådant sätt att redundans i näten kan uppnås eller underlättas.
 Att stötta och stimulera bildandet av fiberföreningar på landsbygd och i
tätort, även utanför bredbandsbristområdena.

5.5
Samverkan med andra kommuner
Telestationsområden följer inte alltid kommungränser utan har överlappning i
angränsande kommun. Borås Stad ställer här krav på fiberföreningar i bristom-
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råden att alla inom telestationsområdet skall få samma erbjudande om anslutning
till fiberföreningsnätet, för att kunna ta del av kommunens stöd till bredbandsbristområden.
Kommunen skall ta initiativ till att samverkan sker med angränsande kommuner
och deras fiberföreningar, så att det inte uppstår vita fläckar med hushåll och
företag mellan fiberföreningarna, utan möjlighet till fiberanslutning.
5.6
Samordningen med annan infrastrukturutbyggnad
Vid planering för utbyggnad eller underhåll av gatu- eller ledningsnät skall
möjligheten till samordning med utbyggnad av bredband övervägas.
I Borås sker detta i första hand genom en samordning av infrastrukturutbyggnad
via den sk GET-gruppen. Här redovisar Borås Stad de planer som finns vad
gäller utbyggnadsområden, ombyggnadsplaner, beläggningsplaner etc. Borås
Energi och Miljö redovisar planer för fjärrvärme och VA. Borås Elnät redovisar
planer för el och stadsnät. Privata aktörer som Vattenfall, Skanova och SandhultSandareds Elektriska ekonomiska förening, redovisar sina planer för ledningsdragning. Genom utbyte av information i GET-gruppen kan
samförläggningsmöjligheter tillvaratas.
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6

Bredbandsmål

6.1
Bredbandsutbyggnad på landsbygd
Målet med Borås Stads engagemang i bredbandsutbyggnad på landbygden, är att
även landsbygden ska nå det nationella bredbandsmålet, ”att 90 % av hushåll och
företag bör ha tillgång till 100 Mbps bredband år 2020”.
Utbyggnaden av optofibernätet inom kommunen är tänkt att ske etappvis enligt
den fastlagda prioriteringen i kapitel 5.4. Kommunen styr inte över utbyggnadsordningen eftersom den är beroende av i vilken takt som fiberförningarna kommer fram i sitt arbete och beviljas stöd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens stöd är
beroende av i vilken takt som EU och regeringen anslår nya stödmedel och av att
Jordbruksverket slår fast vilka stödregler som ska gälla.
De fem fiberföreningar som fått medel beviljade av Länsstyrelsen från
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” för perioden 2007-2013, är
de ekonomiska föreningarna TKF Fiber, Borgstena Fiber, Tämta Fiber, Seglora
Fiber och Sundholmen fiber. De fyra första omfattas även av Borås stads och
Västra Götalandsregionens bredbandsstöd för bristområden.
Det nya landsbygdsprogrammet gäller för perioden 2014-2020. Stödreglerna för
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” slogs fast först i december
2015 och beslut enligt det nya landsbygdsprogrammet, tas from kvartal 2 2016.
Fiberföreningar som väntar på att få stöd beviljat av Länsstyrelsen är: DraeredÄspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu och Sundholmen delprojekt 2.
Följande fiberföreningar arbetar med medlemsrekrytering och att få sina
ansökningar till Länsstyrelsen klara: Bredared, Sandhult och Vänga.
6.2
Bredbandsutbyggnad i tätort
Målet med Borås Stads engagemang i bredbandsutbyggnaden i Borås kommuns
21 tätorter, är att tätorterna ska nå det nationella bredbandsmålet, ”att 90 % av
hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbps bredband år 2020”.
Då bredbandsutbygganden i villaområden i tätort, under många år varit i princip
obefintlig, gavs Borås Elnät AB i ägardirektiv att uppfylla det nationella bredbandsmålet. Beslutet väntas leda till att övriga aktörer på bredbandsmarknaden
kommer att investera i villafiber i Borås.
6.3
Borås, den uppkopplade staden
Borås har ambitionen att bli ännu bättre som evenemangsstad, kongresstad,
turistmål, som regionalt handelscentrum i Boråsregionen samt att ge bra service
till invånare och företag. En faktor som verkar i positivt riktning i alla dessa fall,
är tillgång till fritt WiFi.
Enligt SKL:s skrift ”Att erbjuda trådlöst internet gratis” från 2013, så ingår det i
den kommunala kompetensen att kunna erbjuda trådlöst internet i kommunens
lokaler och tex vid tidsbegränsade sportevenemang, kulturevenemang eller
ungdomsaktiviteter.
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Hänsyn måste här tas till Konkurrensverkets beslut om fria kommunala
surfzoner i Helsingborg från 2015-12-14. Sammanfattningsvis har
Konkurrensverket inga invändningar, så länge som omfattningen inte ger en
betydande marknadspåverkan.
6.3.1

Fritt WiFi för besökare i Borås Stads lokaler

Fritt WiFi i Borås Stads lokaler är en god service till besökare och
sammanträdesgäster. Då samtliga verksamhetslokaler idag är utrustade med WiFi,
krävs inga extra investeringar och driftkostnaderna är minimala. Det enda som
behöver göras är att ge besökarna möjlighet att ansluta sig till WiFi nätet utan
inloggning. Detta innebär ingen säkerhetsrisk för Borås Stads verksamheter.
Västra Götalandsregionen erbjuder på motsvarande fritt WiFi.
6.3.2

Fiber till kommunens arenor och fritt WiFi i arenan

Av Borås Stads femton större arenor har tretton fiberanslutning för
fastighetsövervakning och personalens räkning samt WiFi i varierande
omfattning. Fiber är en förutsättning för att kunna erbjuda ett större antal WiFianslutningar. Idag är det bara Skidstadion och Viskaforshallen som saknar fiber.
Borås Arena är ett specialfall, då Svenska Spel på egen bekostnad förser alla
Allsvenska arenor med WiFi, då det anses vara ett grundkrav på en modern
fotbollsarena.
För att tävlande och besökare ska uppleva Borås arenor som attraktiva, bör de
kvarvarande arenorna fiberanslutas och WiFi-näten bör byggas ut successivt för
besökarna. Kostnaderna för utbyggnaden tas inom berörda verksamheter.
6.3.3

Fritt WiFi på offentliga platser

Konkurrensverket har i beslut 2015-12-14, angående Helsingborgs kommun, sagt
att en kommunal förvaltning kan bygga ut WiFi på offentlig plats under vissa
förutsättningar. Nätet får inte vara sammanhängande över t.ex. stora delar av
centrala Borås och omfattningen på nyttjandet av nätet får inte vara så stort att
det ger en betydande marknadspåverkan. Gränsen för markandspåverkan brukar
ligga vid ca 5 %.
Stadskansliet utreder för närvarande de tekniska, ekonomiska och legala
förutsättningarna, för att tillhandahålla fritt WiFi på offentlig plats i Borås.
6.4
Bredbandsutbyggnad, en del i planprocessen
Det finns ett behov av att på ett tydligt sätt integrera bredbandsutbyggnaden i
form av fiber, mobil datakommunikation och WiFi-nät i översiktsplanen (ÖP)
och detaljplaner, så att mark reserveras för ledningar, mobilmaster och
teknikbodar samt att det ges möjlighet att sätta upp antenner för mobiltelefoni
och WiFi i stadsmiljön, på ett sådant sätt att det går att bygga bra kapacitet och
täckning. Bredband bör finnas med i all planering för nya bostads- och
verksamhetsområden samt vid ändring av funktionen för områden som t.ex.
Simonsland.
Det bör föras en löpande dialog med mobiloperatörerna om utbyggnader och
förtätningar, så att mobiloperatörerna kan dimensionera sina nät rätt och därmed
ge boende, arbetsplatser och besökare i Borås kommun en bra kommunikationsupplevelse.
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Sammanfattning
Sett till hela kommunen så har så har alla operatörer god täckning för röst resp. mobilt bredband.
Avvikelser finns hos vissa operatörer och teknologier och har markerats i tabellerna med röd färg.
Tätorterna i kommunen har hög andel gröna mätpunkter för röstsamtal och mobilt bredband. Var av
täckningen får anses god för röstsamtal.
Områden utanför tätorterna som klassificeras som landsbygd har något sämre täckning för röst och
mobilt bredband här kan alla operatörer förbättra sig

Allmänt
Denna rapport sammanfattar mätningar på mobilnät som är genomförda i Borås Stad(kommun)
perioden september 2015 till januari 2016. Den bästa överblicken av den insamlade
täckningsinformationen får man när man använder analys- och kartgränssnittet i Täckningskollens portal.
Med portalens verktyg är det enkelt att jämföra vilken operatör som har bäst täckning på de platser som
är viktiga.

Om täckning
Grunden för all mobil kommunikation är att det finns täckning, det vill säga att radioförbindelsen mellan
nät och mobiltelefonen är tillräckligt bra. Har du ingen täckning kan du inte använda din mobiltelefon för
kommunikation över huvud taget. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtal bryts och
att ditt mobila bredband går långsamt. Utöver täckningen är även kvaliteten på den tjänst som levereras
av operatören viktig för hur användandet av mobilnätet skall upplevas. Denna rapport behandlar enbart
mätningar av mottagen signalstyrka, det vill säga täckning.

Typer av nät
Den teknik som används för att kommunicera mellan mobilnät och terminal påverkar hur du som
användare upplever tjänsten som levereras. Teknikerna som används för mobil kommunikation brukar
delas upp i vilken teknisk generation de tillhör. Mätningarna som är genomförda i Borås Stad(kommun)
är utförda för 2G, 3G och 4G.
2:a generationen (2G)
I Sverige är 2G till stora delar synonymt med den tekniska standarden GSM och det är ett system som
framförallt är anpassat för röstsamtal. I takt med teknisk utveckling så klarar GSM även viss
datakommunikation och då kallas teknikerna för GPRS och EDGE.
3:e generationen (3G)
I Sverige så är 3G till stora delar synonymt med standarden UMTS. UMTS är ett system som är designat
för både röst och datakommunikation. I takt med teknisk utveckling så har datahastigheterna för UMTS
förbättrats mer och mer och teknikerna för detta kallas HSDPA och HSUPA.
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4:e generationen (4G)
I Sverige så är 4G synonymt med den tekniska standarden LTE. LTE är designat och optimerat för
datatrafik och nätet karaktäriseras av snabba datahastigheter och korta svarstider

Mätmetod
Mätningarna har genomförts med mobiltelefoner av typen Samsung Galaxy A3(SM-A300FU) för 2G, 3G
och 4G. Telefonerna har varit placerade i en sopbil under mätperioden och en telefon per operatör har
varit låst till 2G eller 3G. Telefonerna som mäter på 4G har inte varit låsta till något nät och detta innebär
att de mäter på 4G när det finns täckning och övrig tid mäter de på 3G eller 2G.
Telefonerna har inte varit anslutna till någon yttre antenn vilket vi har tagit hänsyn till när
signalstyrkevärdena har kategoriserats i tre olika klasser. Målet med den gröna färgsättningen av
mätpunkter för 2G och 3G har varit att återspegla om man kan förvänta sig bra inomhustäckning för
röstsamtal i ett vanligt trähus. För 4G är målet att den gröna färgen skall visa om täckningen är tillräckligt
bra för att en datatjänst av god kvalitet skall vara möjlig i samma typ av hus.
Dämpningen för olika huskategorier skiljer sig markant och ibland behövs extra bra signalstyrka för att
inomhustäckningen skall bli bra, detta kan analyseras i detalj i Täckningskollens portal.
Följande färgskala används för mottagen signalstyrka i Täckningskollen:
Nät
2G
3G
4G

Mörkgrön
Bättre än -79 dBm
Bättre än -85 dBm
Bättre än -95 dBm

Grön
-79 dBm till -88 dBm
-85 dBm till -94 dBm
-95 dBm till -104 dBm

Gul
-89 till -98 dBm
-95 till -104 dBm
-105 till -114 dBm

Röd
-99 dBm och sämre
-105 dBm och sämre
-115 dBm och sämre

I den statistiska analysen av mätdata så redovisas även en sammanslagning av alla gröna mätpunkter
(mörkgrön + grön), det vill säga mätpunkter som är bättre än -89 dBm för 2G, bättre än -95 dBm för 3G
och bättre än -105 dBm för 4G.
För att kunna visa ett rättvisande resultat i de tabeller där statistiken redovisas har vi medelvärdesbildat
och aggregerat mätningarna så att alla operatörer och nät har likvärdigt antal mätpunkter inom
kommunen.
I tabeller där vi redovisar statistik för röstsamtal har vi bearbetat data för mätningar från 2G och 3G, som
är de nät som för närvarande används för röstsamtal, och i varje mätpunkt har vi kontrollerat vilket nät
av 2G och 3G som är bäst för respektive operatör.
I tabeller där vi redovisar statistik för datatäckning har vi bearbetat data för mätningar från 3G och 4G,
som är de nät som används för mobilt bredband dvs. hastigheter över 5 Mbit/s, och i varje mätpunkt har
vi kontrollerat vilket nät av 3G och 4G som är bäst för respektive operatör.
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Resultat
Vid analys av 4G är det viktigt att komma ihåg att dessa telefoner inte har varit låsta på denna nättyp och
därför är det operatörernas inställning i näten som avgör när man skall använda 4G. Vissa operatörer kan
välja att låta telefonen stanna på 4G till väldigt låga signalstyrkor medan en annan kan välja att lämna 4G
vid relativt höga signalstyrkenivåer. Följden av detta blir att antalet röda punkter kan skilja markant men
det behöver inte betyda att nätet med mest röda punkter har sämst täckning.
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av de utförda mätningarna och vilken operatör som kan anses ha
bäst täckning beror på vilken tjänst som är viktig för respektive användare. Om det är röstsamtal som är
viktigast kan man analysera 2G och 3G tillsammans i statistiken för röstsamtal. Är det datatrafik som är
viktigast så är det 3G och 4G som skall analyseras det kan göras enskilt per nätteknologi samt även
sammanslaget 3G + 4G. Det är även viktigt att komma ihåg att det inte bara beror på täckningen hur bra
tjänst som levereras av respektive operatör.
Sett till hela Borås Stad (kommun) så har alla operatörer relativt bra täckning för röstsamtal (kombinerad
2G och 3G). Bäst täckning för röstsamtal har Telenor men det finns område i kommunen där andra
operatörer har bättre täckning.
Vid jämförelse av operatörernas täckning för datakommunikation över 3G & 4G (mobilsurf, streaming
etc) så har Telenor bäst täckning men det finns område och orter i kommunen där andra operatörer har
bättre täckning.

Dokument no: 2016:0102

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

Sida | 4

Rapport Borås Stad(kommun)

Statistik per operatör och typ av nät
Tanken med att exkludera tätorternas mätvärden är att visa täckning i mer glest befolkade områden
inom kommunen. Kartan nedan visar var tätorterna ligger och baseras på SCBs definition av tätorter
2010.
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Hela kommunen
Täckning per nät (tkb1)
Mätningar på 4G ger ej ett rättvisande resultat eftersom telefonerna som mäter på 4G inte har varit låsta
på denna nättyp (andelen mätpunkter blir ej lika för alla operatörer). I statistiken nedan framstår
framförallt operatören 3s 4G nät bättre än vad det är. (se bild sidan 7)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
50%
27%
25%
50%
37%
25%
53%
28%
26%
37%
31%

grön

alla gröna
32%
33%
38%
32%
32%
38%
31%
31%
34%
32%
39%

gul

82%
60%
63%
82%
69%
63%
84%
59%
60%
69%
70%

röd
16%
29%
31%
16%
25%
31%
14%
29%
31%
25%
28%

2%
11%
6%
2%
6%
6%
2%
12%
9%
6%
2%

Rösttäckning per operatör(tkb2)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
50%
54%
52%
37%

grön

alla gröna
31%
30%
29%
32%

gul

81%
84%
81%
69%

röd
16%
14%
15%
25%

3%
2%
4%
6%

Datatäckning per operatör(tkb3)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
34%
42%
35%
39%

Grön
37%
36%
33%
32%
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alla gröna
71%
78%
68%
71%

gul

röd
23%
19%
24%
24%

6%
3%
8%
5%
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Täckningskollens mätningar 4G hela kommunen
Telenor och Tele2 har den bästa 4G täckningen i kommunen.
Telia har något sämre täckning i framför allt nordvästra delen av kommunen
Mobil operatören Tre har sämst 4G täckning.
Tre 4G

Telia 4G

Telenor 4G & Tele2 4G
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Alla tätorter
Täckning per nät (tkb4)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
74%
48%
35%
74%
71%
35%
80%
51%
40%
71%
38%

grön

alla gröna
22%
38%
42%
22%
25%
42%
17%
36%
35%
25%
42%

gul

96%
86%
77%
96%
96%
77%
97%
87%
75%
96%
80%

röd
4%
13%
22%
4%
4%
22%
3%
12%
21%
4%
19%

0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
4%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb5)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
78%
85%
81%
71%

grön

alla gröna
19%
14%
16%
25%

gul

97%
99%
97%
96%

röd
2%
1%
3%
4%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb6)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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55%
71%
61%
72%

grön

alla gröna
36%
26%
31%
24%
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91%
97%
92%
96%

gul

röd
9%
3%
7%
4%

0%
0%
1%
0%
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Landsbygd, allt utanför tätorterna
Täckning per nät (tkb7)
Mätningar på 4G ger ej ett rättvisande resultat eftersom telefonerna som mäter på 4G inte har varit låsta
på denna nättyp (andeleln mätpunkter blir ej lika för alla operatörer). I statistiken nedan framstår
framförallt operatören 3s 4G nät bättre än vad det är.

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
36%
15%
20%
36%
22%
20%
39%
15%
18%
22%
23%

Grön
38%
30%
36%
38%
35%
36%
38%
28%
33%
35%
36%

alla gröna

gul

74%
45%
56%
74%
57%
56%
77%
43%
51%
57%
59%

röd
23%
38%
35%
23%
34%
35%
20%
39%
37%
34%
37%

3%
17%
9%
3%
9%
9%
3%
18%
12%
9%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb8)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
36%
38%
37%
22%

Grön
38%
38%
35%
35%

alla gröna

gul

74%
76%
72%
57%

röd
23%
20%
22%
34%

3%
4%
6%
9%

Datatäckning per operatör (tkb9)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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25%
28%
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Grön
37%
41%
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Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

alla gröna
62%
69%
57%
60%

gul

röd
30%
26%
32%
32%

8%
5%
11%
8%
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Täckning per nät (tkb10)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

Mörk-grön

grön

82%
64%
41%
82%
84%
41%
86%
66%
45%
84%
44%

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

alla gröna
16%
30%
37%
16%
15%
37%
13%
27%
32%
15%
42%

gul

98%
94%
78%
98%
99%
78%
99%
93%
77%
99%
86%

röd
2%
6%
22%
2%
1%
22%
1%
6%
20%
1%
14%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb11)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
88%
93%
87%
84%

grön

alla gröna
11%
7%
11%
15%

gul

99%
100%
98%
99%

röd
1%
0%
2%
1%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb12)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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68%
84%
72%
84%

grön

alla gröna
26%
15%
22%
14%
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94%
99%
94%
98%

gul

röd
6%
1%
5%
2%

0%
0%
1%
0%
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Täckning per nät (tkb13)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
83%
28%
16%
83%
76%
16%
98%
36%
53%
76%
20%

grön

alla gröna
17%
61%
62%
17%
21%
62%
2%
57%
45%
21%
47%

gul

100%
89%
78%
100%
97%
78%
100%
95%
98%
97%
67%

röd
0%
11%
22%
0%
3%
22%
0%
5%
2%
3%
32%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb14)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
80%
92%
89%
76%

grön

alla gröna
19%
7%
9%
21%

gul

99%
99%
98%
97%

röd
1%
1%
2%
3%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb15)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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32%
69%
63%
75%

grön

alla gröna
62%
29%
36%
21%
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94%
98%
99%
96%

gul

röd
6%
2%
1%
4%

0%
0%
0%
0%
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Täckning per nät (tkb16)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
35%
36%
14%
35%
61%
14%
73%
37%
44%
61%
12%

grön

alla gröna
54%
26%
50%
54%
30%
50%
21%
31%
21%
30%
54%

gul

89%
62%
64%
89%
91%
64%
94%
68%
65%
91%
67%

röd
11%
26%
35%
11%
9%
35%
6%
22%
23%
9%
33%

0%
12%
1%
0%
0%
1%
0%
10%
12%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb17)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
50%
70%
76%
61%

grön

alla gröna
43%
27%
16%
30%

gul

92%
97%
92%
91%

röd
7%
3%
5%
9%

0%
0%
3%
0%

Datatäckning per operatör (tkb18)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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38%
58%
62%
61%

grön

alla gröna
42%
36%
28%
33%
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80%
94%
90%
94%

gul

röd
19%
6%
7%
6%

1%
0%
3%
0%
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Täckning per nät (tkb19)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
63%
31%
42%
63%
77%
42%
82%
31%
59%
77%
45%

grön

alla gröna
30%
35%
42%
30%
20%
42%
18%
35%
34%
20%
33%

gul

93%
66%
84%
93%
97%
84%
100%
66%
93%
97%
78%

röd
7%
30%
14%
7%
3%
14%
0%
30%
7%
3%
21%

0%
4%
2%
0%
0%
2%
0%
4%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb20)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
63%
84%
75%
77%

grön

alla gröna
29%
14%
19%
20%

gul

92%
98%
94%
97%

röd
8%
2%
6%
3%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb21)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
47%
73%
59%
77%

grön

alla gröna
38%
23%
33%
21%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
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85%
96%
92%
98%

gul

röd
14%
4%
8%
2%

1%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared

Täckning per nät (tkb22)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
77%
21%
14%
77%
7%
14%
90%
26%
1%
7%
0%

grön

alla gröna
23%
63%
50%
23%
71%
50%
10%
61%
32%
71%
28%

gul

100%
84%
64%
100%
78%
64%
100%
87%
33%
78%
28%

röd
0%
16%
36%
0%
22%
36%
0%
13%
53%
22%
60%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
12%

Rösttäckning per operatör (tkb23)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
74%
68%
81%
7%

grön

alla gröna
24%
28%
17%
71%

gul

98%
96%
98%
78%

röd
2%
4%
2%
22%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb24)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
26%
19%
24%
7%

grön

alla gröna
61%
74%
61%
71%

Iqmtel Sweden AB
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87%
93%
85%
78%

gul

röd
13%
7%
12%
22%

0%
0%
3%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis sydväst och sydöst om Sandared.

Dokument no: 2016:0102
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Storgatan 17
352 30 Växjö
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sjömarken
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sjömarken

Täckning per nät (tkb25)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
77%
33%
16%
77%
45%
16%
69%
31%
18%
45%
41%

grön

alla gröna
23%
49%
55%
23%
48%
55%
31%
50%
45%
48%
46%

gul

100%
82%
71%
100%
93%
71%
100%
81%
63%
93%
87%

röd
0%
17%
29%
0%
7%
29%
0%
18%
33%
7%
13%

0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
4%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb26)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
74%
73%
74%
45%

grön

alla gröna
24%
26%
23%
48%

gul

98%
99%
97%
93%

röd
2%
1%
3%
7%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb27)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
34%
44%
40%
51%

grön

alla gröna
48%
48%
47%
44%
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82%
92%
87%
95%

gul

röd
18%
8%
13%
5%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Gånghester
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Rapport Borås Stad(kommun)
Gånghester

Täckning per nät (tkb28)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
81%
46%
69%
81%
53%
69%
76%
46%
54%
53%
8%

grön

alla gröna
19%
45%
31%
19%
34%
31%
24%
45%
38%
34%
62%

gul

100%
91%
100%
100%
87%
100%
100%
91%
92%
87%
70%

röd
0%
9%
0%
0%
13%
0%
0%
9%
8%
13%
29%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb29)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
82%
80%
82%
53%

grön

alla gröna
17%
18%
17%
35%

gul

99%
98%
99%
88%

röd
1%
2%
1%
12%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb30)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
75%
67%
65%
51%

grön

alla gröna
24%
32%
33%
37%
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99%
99%
98%
88%

gul

röd
1%
1%
2%
12%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Ryboholm
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Rapport Borås Stad(kommun)
Ryboholm

Täckning per nät (tkb31)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
73%
0%
42%
73%
38%
42%
76%
5%
7%
38%
46%

grön

alla gröna
26%
36%
50%
26%
54%
50%
22%
40%
53%
54%
29%

gul

99%
36%
92%
99%
92%
92%
98%
45%
60%
92%
75%

röd
1%
58%
8%
1%
8%
8%
2%
52%
37%
8%
25%

0%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb32)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
69%
71%
68%
38%

grön

alla gröna
27%
26%
24%
54%

gul

96%
98%
92%
92%

röd
4%
2%
8%
8%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb33)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
41%
42%
11%
49%

grön

alla gröna
49%
50%
61%
45%
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90%
92%
72%
94%

gul

röd
10%
8%
26%
6%

1%
0%
2%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Frufällan

Dokument no: 2016:0102

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

Sida | 27

Rapport Borås Stad(kommun)
Frufällan

Täckning per nät (tkb34)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
71%
57%
4%
71%
72%
4%
78%
62%
37%
72%
28%

grön

alla gröna
28%
40%
60%
28%
22%
60%
22%
34%
59%
22%
31%

gul

99%
97%
64%
99%
94%
64%
100%
96%
96%
94%
59%

röd
1%
3%
36%
1%
6%
36%
0%
4%
4%
6%
41%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb35)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
81%
94%
84%
72%

grön

alla gröna
19%
5%
15%
22%

gul

100%
99%
99%
94%

röd
0%
1%
1%
6%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb36)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
53%
71%
65%
74%

grön

alla gröna
42%
26%
34%
20%
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95%
97%
99%
94%

gul

röd
5%
3%
1%
6%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Målsryd
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Rapport Borås Stad(kommun)
Målsryd

Täckning per nät (tkb37)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
92%
36%
78%
92%
54%
78%
72%
34%
12%
55%
44%

grön

alla gröna
8%
50%
20%
8%
37%
20%
23%
46%
64%
35%
41%

gul

100%
86%
98%
100%
91%
98%
95%
80%
76%
90%
85%

röd
0%
13%
2%
0%
9%
2%
5%
20%
20%
10%
15%

0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb38)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
89%
89%
77%
55%

grön

alla gröna
10%
10%
17%
35%

gul

99%
99%
94%
90%

röd
1%
1%
6%
10%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb39)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
77%
77%
40%
63%

grön

alla gröna
20%
20%
49%
30%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

97%
97%
89%
93%

gul

röd
3%
3%
11%
7%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult

Täckning per nät (tkb40)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
70%
7%
34%
70%
83%
34%
7%
3%
0%
83%
0%

grön

alla gröna
30%
59%
58%
30%
17%
58%
72%
56%
15%
17%
17%

gul

100%
66%
92%
100%
100%
92%
79%
59%
15%
100%
17%

röd
0%
34%
8%
0%
0%
8%
21%
41%
64%
0%
79%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
0%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb41)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
65%
88%
9%
83%

grön

alla gröna
33%
12%
79%
17%

gul

98%
100%
88%
100%

röd
2%
0%
12%
0%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb42)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
33%
77%
3%
83%

grön

alla gröna
58%
22%
59%
17%
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91%
99%
62%
100%

gul

röd
9%
1%
37%
0%

0%
0%
1%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nordväst och nordöst om Sandhult
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared

Täckning per nät (tkb43)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
88%
16%
58%
88%
75%
58%
51%
11%
26%
75%
0%

grön

alla gröna
12%
65%
42%
12%
24%
42%
44%
69%
47%
24%
30%

gul

100%
81%
100%
100%
99%
100%
95%
80%
73%
99%
30%

röd
0%
19%
0%
0%
1%
0%
5%
20%
26%
1%
66%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb44)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
86%
93%
57%
75%

grön

alla gröna
13%
7%
42%
24%

gul

99%
100%
99%
99%

röd
1%
0%
1%
1%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb45)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
57%
85%
35%
75%

grön

alla gröna
42%
14%
60%
23%
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99%
99%
95%
98%

gul

röd
1%
1%
5%
2%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nordväst och sydöst om Aplared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Rångedala
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Rapport Borås Stad(kommun)
Rångedala

Täckning per nät (tkb46)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
72%
41%
43%
72%
50%
43%
99%
50%
61%
51%
67%

grön

alla gröna
25%
45%
44%
25%
43%
44%
1%
42%
35%
42%
30%

gul

97%
86%
87%
97%
93%
87%
100%
92%
96%
93%
97%

röd
3%
14%
13%
3%
7%
13%
0%
8%
4%
7%
3%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb47)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
71%
74%
97%
51%

grön

alla gröna
28%
25%
2%
42%

gul

99%
99%
99%
93%

röd
1%
1%
1%
7%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb48)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
53%
56%
65%
70%

grön

alla gröna
40%
40%
33%
26%
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93%
96%
98%
96%

gul

röd
7%
4%
2%
4%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena
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Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena

Täckning per nät (tkb49)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
99%
83%
97%
99%
92%
97%
0%
85%
0%
92%
N/A

grön

alla gröna
1%
16%
2%
1%
8%
2%
17%
15%
1%
8%
N/A

gul

100%
99%
99%
100%
100%
99%
17%
100%
1%
100%
N/A

röd
0%
1%
1%
0%
0%
1%
81%
0%
44%
0%
N/A

0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
55%
0%
N/A

Rösttäckning per operatör (tkb50)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
97%
99%
74%
92%

grön

alla gröna
3%
1%
16%
8%

gul

100%
100%
90%
100%

röd
0%
0%
9%
0%

0%
0%
1%
0%

Datatäckning per operatör (tkb51)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
97%
97%
74%
92%

grön

alla gröna
3%
3%
14%
8%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

100%
100%
88%
100%

gul

röd
0%
0%
4%
0%

0%
0%
8%
0%

Sida | 40

Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi inte fått några signalvärden på 4G när täckningsmätningarna har utförts.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nord, syd och väst om Borgstena

Dokument no: 2016:0102

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö
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Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena (Telia 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Telia på 4G.
Vi har fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nord, syd och väst om Borgstena

Dokument no: 2016:0102

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dannike
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dannike
Täckning per nät (tkb52)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
5%
3%
2%
5%
40%
2%
9%
2%
0%
40%
38%

grön

alla gröna
88%
39%
70%
88%
52%
70%
69%
34%
31%
52%
52%

gul

93%
42%
72%
93%
92%
72%
78%
36%
31%
92%
90%

röd
7%
51%
28%
7%
8%
28%
22%
57%
68%
8%
10%

0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
1%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb53)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
6%
39%
8%
40%

grön

alla gröna
86%
59%
75%
52%

gul

92%
98%
83%
92%

röd
8%
2%
17%
8%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb54)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
4%
35%
2%
40%

grön

alla gröna
69%
54%
57%
52%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

73%
89%
59%
92%

gul

röd
27%
11%
41%
8%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Hedared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Hedared
Täckning per nät (tkb55)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
28%
12%
14%
28%
14%
14%
93%
18%
36%
14%
15%

grön

alla gröna
68%
82%
65%
68%
74%
65%
7%
65%
58%
74%
77%

gul

96%
94%
79%
96%
88%
79%
100%
83%
94%
88%
92%

röd
4%
6%
21%
4%
12%
21%
0%
17%
6%
12%
8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb56)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
31%
31%
91%
14%

grön

alla gröna
66%
63%
8%
74%

gul

97%
94%
99%
88%

röd
3%
6%
1%
12%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb57)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
16%
23%
37%
22%

grön

alla gröna
65%
70%
58%
74%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

81%
93%
95%
96%

gul

röd
19%
7%
5%
4%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs
Täckning per nät (tkb58)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
37%
59%
1%
37%
38%
1%
44%
58%
0%
38%
0%

grön

alla gröna
61%
40%
32%
61%
58%
32%
53%
42%
42%
58%
19%

gul

98%
99%
33%
98%
96%
33%
97%
100%
42%
96%
19%

röd
2%
1%
67%
2%
4%
67%
3%
0%
56%
4%
80%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb59)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
69%
55%
75%
38%

grön

alla gröna
31%
43%
24%
58%

gul

100%
98%
99%
96%

röd
0%
2%
1%
4%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb60)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
49%
40%
52%
37%

grön

alla gröna
39%
57%
40%
57%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

88%
97%
92%
94%

gul

röd
12%
3%
7%
6%

0%
0%
1%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs (4G)Något sämre 4G täckning hos alla operatörer.
Operatörernas täckningskartor enligt nedan.

Telia 4G

Tre 4G

Telenor 4G

Tele2 4G

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered
Täckning per nät (tkb61)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
0%
44%
0%
0%
46%
0%
84%
49%
51%
46%
0%

grön

alla gröna
24%
34%
3%
24%
43%
3%
16%
32%
31%
43%
18%

gul

24%
78%
3%
24%
89%
3%
100%
81%
82%
89%
18%

röd
72%
13%
63%
72%
11%
63%
0%
14%
16%
11%
68%

4%
9%
34%
4%
0%
34%
0%
5%
2%
0%
14%

Rösttäckning per operatör (tkb62)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
41%
44%
82%
46%

grön

alla gröna
34%
47%
16%
43%

gul

75%
92%
98%
89%

röd
22%
8%
0%
11%

3%
0%
2%
0%

Datatäckning per operatör (tkb63)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
43%
29%
53%
46%

grön

alla gröna
34%
68%
30%
43%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

77%
97%
83%
89%

gul

röd
13%
3%
15%
11%

10%
0%
2%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered (Tele2 & Telenor)
Något sämre 2G och 4G täckning hos Tele2 och Telenor (Net4mobility).
Även mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Telenor 2G (Net4mobility)

Tele2 2G(Net4mobility)

Telenor 4G (Net4mobility)

Tele2 4G (Net4mobility)

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered (Tre 4G)
Även mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Tre 4G
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Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma
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Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma
Täckning per nät (tkb64)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
0%
27%
0%
0%
53%
0%
95%
35%
67%
53%
N/A

grön

alla gröna
21%
71%
10%
21%
46%
10%
5%
65%
33%
46%
N/A

gul

21%
98%
10%
21%
99%
10%
100%
100%
100%
99%
N/A

röd
79%
2%
83%
79%
1%
83%
0%
0%
0%
1%
N/A

0%
0%
7%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
N/A

Rösttäckning per operatör (tkb65)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
27%
52%
88%
53%

grön

alla gröna
71%
45%
13%
46%

gul

98%
97%
100%
99%

röd
2%
3%
0%
1%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb66)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
26%
46%
68%
53%

grön

alla gröna
69%
52%
33%
46%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

95%
98%
100%
99%

gul

röd
5%
2%
0%
1%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma (2G, 4G Tele2 & Telenor)
Något sämre 4G täckning hos Tele2 och Telenor (Net4mobility).
Telenor 4G (Net4mobility)

Tele2 4G (Net4mobility)

Kinnarumma (4G Tre)
Mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Tre 4G
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Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

Sida | 56

Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared
Täckning per nät (tkb67)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
23%
0%
8%
23%
21%
8%
3%
0%
0%
22%
17%

grön

alla gröna
73%
36%
55%
73%
48%
55%
62%
34%
0%
50%
56%

gul

96%
36%
63%
96%
69%
63%
65%
34%
0%
72%
73%

röd
4%
64%
37%
4%
31%
37%
35%
62%
36%
28%
27%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
64%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb68)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
23%
25%
3%
22%

grön

alla gröna
73%
66%
73%
50%

gul

96%
91%
76%
72%

röd
4%
9%
24%
28%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb69)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
8%
20%
0%
22%

grön

alla gröna
55%
52%
34%
56%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

63%
72%
34%
78%

gul

röd
37%
28%
62%
22%

0%
0%
4%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared
Något sämre 4G täckning hos Telia
Telia 4G
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd

Täckning per nät (tkb70)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
20%
5%
1%
20%
49%
1%
24%
14%
4%
49%
37%

grön

alla gröna
58%
53%
12%
58%
36%
12%
68%
53%
27%
36%
41%

gul

78%
58%
13%
78%
85%
13%
92%
67%
31%
85%
78%

röd
22%
42%
79%
22%
15%
79%
8%
33%
69%
15%
22%

0%
0%
8%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb71)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
21%
51%
30%
49%

grön

alla gröna
62%
43%
63%
36%

gul

83%
94%
93%
85%

röd
17%
6%
7%
15%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb72)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
5%
40%
13%
48%

grön

alla gröna
53%
46%
59%
36%

Iqmtel Sweden AB
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58%
86%
72%
84%

gul

röd
42%
14%
28%
16%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd
4G täckning är något sämre hos Tele2, Telenor och Telia
Tele2 4G

Telenor 4G

Telia2 4G
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PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Fritt Wi-Fi för besökare i Borås Stads lokaler
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Erbjuda besökare och deltagare i mötesverksamhet fritt Wi-Fi i Borås Stads verksamhetslokaler

2016-05-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0439 005
Handläggare: Johannes Adolfsson, tfn 033-35 30 61
Datum/avdelningschef: 2016-05-23/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)

PM
2016-06-07

Dnr 2016/KS0439

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson

Fritt Wi-Fi för besökare i Borås Stads lokaler
Ärendet
Tillgängligheten till fritt Wi-Fi (trådlöst nätverk) blir allt mer vanligt i olika sammanhang och ses ofta som en naturlig del i vardagen. Vardagen är för många alltmer uppkopplad i form av mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Det gäller i arbetet men
också på fritiden t.ex. i föreningssammanhang.
Överväganden
Borås Stads samtliga verksamhetslokaler är idag utrustade med Wi-Fi. För att ytterligare stärka service och bemötande till besökare och deltagare i mötesverksamhet kan
Borås Stad erbjuda fritt Wi-Fi stadens lokaler. Det krävs inga extra investeringar samtidigt som driftskostnaderna är minimala. Det enda som behöver göras är att be besökare möjlighet att anslutatill Wi-Fi nätet utan inloggning. Det innebär ingen säkerhetsrisk för Borås Stads verksamheter. Västra Götalandsregionen är ett exempel på organisation som redan på motsvarande sätt erbjuder fritt Wi-Fi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

Erbjuda besökare och deltagare i mötesverksamhet fritt Wi-Fi i Borås Stads verksamhetslokaler

Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

2016-05-18
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0356 739
Programområde: 3
Handläggare: Lisette Elander, tfn 7036
Datum/avdelningschef: 2016-05-16/Ingegerd Eriksson

Sida
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2016-06-07

Dnr 2016/KS0356

Kvalitet och utveckling
Handläggare: Lisette Elander
Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
mars 2016
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdels¬nämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och
revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2016-06-07
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 31 mars 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2016

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

1035

M

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

112

M

x

Kontaktperson

311

K

x

Kontaktperson

974

M

x

Kontaktperson

125

M

x

Kontaktperson

578

M

x

Kontaktperson

139

K

x

Kontaktperson

152

K

x

Kontaktperson

213

M

x

Kontaktperson

1885

M

x

Kontaktperson

119

K

x

Kontaktperson

246

M

x

Kontaktperson

153

K

x

Kontaktperson

318

M

x

Kontaktperson

157

M

x

Kontaktperson

287

M

x

Korttidsvistelse

164

M

x

Korttidsvistelse

424

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Korttidsvistelse

115

M

x

Daglig verksamhet

299

K

x

Daglig verksamhet

172

M

x

Daglig verksamhet

301

M

x

Daglig verksamhet

115

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

682

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

487

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

538

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

532

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

119

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

386

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

351

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gynnande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet
2015. En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
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Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Av dessa rapporterades två beslut för
första gången. Den andra personen har blivit erbjuden plats men ännu inte lämnat
svar. En person har tackat nej till erbjudande.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny
verksamhet som kommer att startas i augusti 2016.
En deltagare har nyligen flyttat och familjen har valt att vänta med arbete. Deltagaren
har varit på ett besök och kommer troligen att börja arbeta inom kort.
En person har tackat nej till erbjudande.
En deltagare går inte att nå, oklart om hen har börjat på skola 50 %.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Sju beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Två av besluten
har fått avbrott i verkställigheten. Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Fyra personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika
LSS-boenden.
Beslut har heller inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån
funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Datum

2016-06-07
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Vobo. Personen vill ej
flytta. Skall återkalla beställning

207

K

IFO B o F

x

Kontaktfamilj

111

M

x

Kontaktfamilj

130

K

x

Kontaktfamilj

130

M

x

Kontaktfamilj

220

M

x

Kontaktfamilj

395

M

x

Kontaktperson

100

M

x

Dagverksamhet

128

K

x

Hemtjänst

113

M

x

Vård och omsorgsboende

253

M

x

Parboende

253

K

Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

804

M

”

x

Permanent bostad

437

M

IFO B o F

x

Kontaktperson

593

M

”

x

Kontaktperson

539

M

Stadsdelsnämnden Norr
IFO B o F

x

IFO Asyl

x

Äldreomsorgen

Stadsdelsnämnden Öster
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

”

x

Kontaktperson

498

M

”

x

Kontaktperson

498

M

”

x

Kontaktperson

251

M

”

x

Kontaktperson

212

M

”

x

Kontaktfamilj

563

K

”

x

Kontaktfamilj

480

K

”

x

Kontaktfamilj

211

K

”

x

Kontaktfamilj

211

M

”

x

Kontaktfamilj

188

M

”

x

Kontaktfamilj

101

M

Sociala omsorgsnämnden

x

Bostad med särskild service

479

M

x

Bostad med särskild service

479

K

x

Avlösning i hemmet

161

M

Arbetslivsnämnden

x

Analys
Stadsdelsövergripande
Inom IFO hanteras fyra former av beslut och som ska verkställas. Dessa beslut är;
öppenvårdsinsats, placering i hem för vård eller boende, placering i familjehem och
medföljande beslut om medgivande att ta emot annans barn i hemmet. Beslut om
öppenvårdsinsats är den dominerande beslutsformen.
För aktuell tidpunkt är det 18 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 7 beslut om tillsättande av kontaktperson och 11 beslut om kontaktfamilj. Period har en minskning med 7 gynnande beslut som ej verkställts inom föreskriven tid.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att relation och personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar
kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media m
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m. Stadsdelsförvaltningen Västers kommunikatör har medverkar och skapat attraktivt
informations- och annonserings material.
Inom äldreomsorgen finns 7 beslut vilket också är en minskning med 7 beslut.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 mars 2016 sex ej verkställda gynnande beslut, fem beslut gällde kontaktfamilj och ett gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades tio ej verkställda beslut och kvartalet dessförinnan 15 ej
verkställda beslut.
De barnen som väntat längst tid på att få sina beslut om kontaktfamilj verkställda är
ett syskonpar som tidigare har varit beviljade kontaktfamilj, men där den tidigare kontaktfamiljen avsade sig fortsatt uppdrag. Eftersom det är ett syskonpar är det svårare
att hitta en kontaktfamilj. Familjen har dock under beslutsperioden även haft bistånd i
form familjebehandling genom Dialogcentrum.
Av de sex barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har två av
dem bistånd i form av extern öppenvård.
Fem barn/unga, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj eller kontaktperson, har under det senaste kvartalet fått beslutet verkställt. Tre familjer, som
väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt, har det senaste kvartalet återtagit sina ansökningar.

Stadsdelsnämnden Öster
Den 31 mars 2016 hade IFO Barn o familj Öster 12 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Sex ärenden gäller ansökan om kontaktperson. Utifrån att det i fem av dessa ärenden
gått lång tid sedan beslut fattats och inga kontaktpersoner gått att rekrytera har familjerna kallats till IFO Barn o familj för att se om behoven fortfarande kvarstår. I det
sjätte ärendet finns en matchad kontaktperson och uppstart är inplanerad under april
månad.
Arbetet pågår med att rekrytera kontaktfamiljer.
Äldreomsorgen hade den 31 mars 2016 två gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader. Båda gäller permanent boende där man fått flera erbjudanden men där
den ena sökanden vill vänta på ett särskilt boende och den andra just nu inte anser sig
vara i behov av insats men ändå vill stå kvar med sin ansökan.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj och Asyl har inget att rapportera.
Äldreomsorgen har fyra beslut som inte verkställts 31 mars 2016. Dagverksamheten
har inte verkställt beställningen, men enligt journalanteckning är kvinnan där sedan
2016-03-22. Hemtjänsten kunde inte verkställa insatsen avlösning på julafton 201512-24, då det inte fanns personal att tillgå.
Ett makepar där mannen 2015-08-06 beviljades vård och omsorgsboende och kvinnan är medsökande och där de har blivit erbjudna två olika boenden men tackat nej.
Första erbjudandet 2015-08-06 samt det andra 2015-11-26, de tackade nej till dessa på
grund av att de önskar tre rum och kök vilket kommunen inte kommer att kunna
erbjuda då det inte finns så stora lägenheter
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Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid mars månads utgång fanns det två ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Båda personerna har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer över 65
år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år och beslut om bostad med särskild service kan verkställas.
Funktionshinderverksamheten
Avlösning i hemmet
Ett ej verkställt beslut om avslösning i hemmet har rapporterats första kvartalet 2016.

E 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

E2
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Delårsrapport januari-april 2016
Sammanfattning
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2016 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad god tillväxt av skatteunderlaget öka med 3,6%
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 40 mnkr utöver de ordinarie ramarna
och skapande av en demografifond kunde göras för att möta de utmaningar som
förmodade målgruppsökningar medför. Detta är också det sista året med nuvarande
organisation så budgetföljsamhet i år är extra viktigt för att inte bära in några tunga
ryggsäcker till de nya nämnderna.
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att ha förbättrats avsevärt. I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntad
underskott för helåret på -25 mnkr att jämföras med slutresultatet för 2015 som uppgick till
hela -75 mnkr. Det är framför allt Stadsdelsnämnderna som förbättrat sin ekonomi. Detta
är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen, detta sista SDNår, med täta kontakter och uppföljningar.
Jämfört med bedömningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade i
februari har en del förändringar skett. Den senaste befolkningsprognosen innebär att
befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen
från februari antogs befolkningen öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i
den nya prognosen begränsas ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med
en inte lika omfattande nettoinvandring. Effekten är en något svagare bedömning av den
ekonomiska utvecklingen jämfört med vad SKL räknade med i februari. Trots de
nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin fortfarande utvecklas i
relativt god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen
bakom sig och når konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av
”mild högkonjunktur”. Den reala tillväxten av skatteunderlaget i riket ökar relativt mycket
under 2016. Tack vare låg inflation kan därför den reala ökningen beräknas till 2,2 % vilket
är ca dubbelt jämfört med tidigare normalår.

Kommunens resultat 2016
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +106,7
mnkr, dvs 16,7 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2016, som
uppgår till 90 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas till +118,7 mnkr då försäljning av mark och
tomträtter innebär nettointäkter på f n 12,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,1 % av skatter och generella statsbidrag vilket
då är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 3,6 mnkr
högre än budget tack för något bättre utfall för skatteavräkningen för 2015 års verksamhet.
Resultatmässigt redovissa hela flyktingstatsbidraget på 74,8 mnkr under denna rubrik därav
det stora överskottet i resultaträkningen. Kostnaderna ligger under verksamhetens
nettokostnader.
Finansnettot beräknas till 26,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större
lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.
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Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -24,9 mnkr.
För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på +4,4 mnkr. För övriga
nämnder är således prognosen -29,3 mnkr, varav tidigare öronmärkta medel för ITplattformen står för -6,5 mnkr.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar ca 18 mnkr av tidigare års
öronmärkta medel till IT-plattform och Sociala investeringar samt ianspråktagande av
ackumulerade resultat. Detta är tidigare godkänt och medtaget i kommunens sammantagna
prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med 18 mnkr men detta kan
sägas vara ett förutsägbart och planerat underskott. Balanskravsresultat för 2016 beräknas i
dagsläget till 118,2 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års
öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera
vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under resten av året. Balans
inför den nya organisationens inträde är en nödvändig förutsättning.
Kommunen fick 2015 ett tillfälligt utökat generellt statsbidrag på 81 mnkr för den rådande
flyktingsituationen. Den del som avser 2016 uppgår till 74,8 mnkr och har bokförts bland
skatter- och generella statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade att fördela dessa medel till
SDN och Utbildningsnämnden under åren 2016-2017. För 2016 erhöll nämnderna 44,2
mnkr vilket innebär att det för kommunen som helhet uppstår ett överskott på 30,6 mnkr
under 2016. Detta redovisningsmässiga överskott är medtaget och inräknat i
delårsrapporten.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +119 mnkr får anses vara tillfredsställande
inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en bättre budgetföljsamhet än
tidigare. Räknas det redovisningsmässiga överskottet för flyktingstatsbidraget bort uppgår
det operativa driftresultatet till 88 mnkr vilket är i linje med Kommunfullmäktiges
beslutade resultatnivå på 90 mnkr.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen för
bolagen totalt avviker positivt mot budget med 5 mnkr. Stadshuskoncernen bedöms få ett
resultat som är 6,3 mnkr bättre än budget medan bostadsbolagen bedöms gemensamt nå
ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än budget.
Kommunstyrelsen konstaterar att budgetföljsamheten i bolagen är god. En god
budgetföljsamhet är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över bolagen, och av vikt för att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och
finansiella mål ska nås.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2016
med koncernbidrag. För Inkubatorn i Borås AB, som i prognosen visar ökat underskott,
kan aktieägartillskott eller ytterligare driftbidrag bli aktuellt under året. Behov finns att
tillsammans med övriga finansiärer säkra Inkubatorns framtida finansiering.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr. o m 2014
kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat
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styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna
rapport.

Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2016-04
Jan-april
2015
-1 672,2

Jan-april
2016
-1 748,5

Bokslut
2015
-5 135,3

Budget
2016
-5 404,2

Prognos
2016
-5 461,9

Avvikelse
mot budget
-57,7

-67,2

-72,5

-205,3

-212,0

-218,0

-6,0

-1 739,4

-1 821,0

-5 340,6

-5 616,2

-5 679,9

-63,7

1 432,9

1 528,8

4 312,2

4 588,2

4 586,4

-1,8

363,1

388,1

1 109,3

1 094,0

1 174,2

80,2

5,7

5,7

29,5

24,0

26,0

2,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

62,3

101,6

110,4

90,0

106,7

16,7

Realisationsvinster från markförsäljning

11,8

12,0

49,5

0,0

12,0

12,0

KOMMUNENS RESULTAT

74,1

113,6

159,9

90,0

118,7

28,7

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

4,23%
4,99%

4,69%
3,00%

3,70%
2,87%

5,16%
1,71%

6,35%
2,91%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

3,03%

6,73%

3,82%

4,81%

6,25%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

4,1

5,9

2,9

1,6

2,1

Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna

106

62

416
88%

400
76%

375
90%

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag mm
Finansnetto

Nämndernas resultat 2016
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2016, respektive nämnds
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.
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Driftredovisning 2016, tkr
Budgetuppföljning per 2016-04
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen

Ingående
ack resultat

Budget
2 016

Nettokostn
tom april

Resultat
tom april

Nettokostn
Resultat
prognos 2016 prognos 2016

0

12 000

-2 180

1 820

-12 000

1 757

4 450

-1 737

-254

-5 150

-700

5 000

76 916

-30 020

-4 381

-83 416

-6 500

0

106 050

-37 484

-2 134

-106 050

0

1 000

-288

45

-1 000

-34

5 700

-1 857

43

-5 700

Kommunstyrelsen
-Stadskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet

-7 185

0

6 927

6 927

3 988

3 988

-1 943

27 600

-13 003

-3 803

-37 064

-9 464

2 342

152 100

-55 747

-3 266

-154 900

-2 800

0

39 550

-18 881

-1 080

-39 550

32 847

-5 000

2 095

2 095

8 351

16 157

23 900

-4 975

2 992

-23 900

14 451

148 965

-61 579

-6 264

-157 715

-8 750

0

61 650

-22 110

-1 266

-64 150

-2 500
-472

3 351

823

22 250

-7 629

-212

-22 722

630

143 720

-54 859

-6 952

-143 020

700

9 761

504 600

-133 553

34 647

-509 669

-5 069

0

222 150

-74 544

801

-222 150

16 309

698 100

-218 708

4 077

-699 200

-1 100

-4 254

44 689

-57 494

-41 920

-45 189

-500

3 775

969 108

-299 246

10 826

-969 508

-400
2 000

-1 106

28 800

-9 202

612

-26 800

562

1 188 690

-384 700

-10 203

-1 188 690

-stadsdelsverksamhet
-särskilt boende

-9 308
11 772
0

53 750
1 075 862
0

-20 962
-327 726
2 720

1 752
14 480
2 720

-53 750
-1 074 562
2 000

1 300
2 000

Summa

92 356

5 606 601

-1 826 742

2 102

-5 631 517

-24 916

-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på -0,7 mnkr, som tas ur det ackumulerade
överskottet på 1,6 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadskansliet beräknar sitt
resultat till -6,5 mnkr, som avser kostnaderna så här långt för IT-plattformen som ej är
budgeterade utan öronmärkta centralt. En fullständig prognos för helåret finns inte än.
Den Kommungemensamma verksamheten räknar med ett 0-resultat.
Överförmyndarnämnden räknar med ett 0-resultat för 2016.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämndens prognosticerade resultat för Fastighetsförvaltningen
beräknas till 4,0 mnkr. Resultatet är knappa 4,6 mnkr bättre än det budgeterade -0,6 mnkr.
De största avvikelserna mot budget är samtliga positiva och kan härröras till
verksamheterna Ägda internhyresfastigheter, Lokalbank, Sanering och Femårslån. De tre
sista verksamheterna är budgeterade med nollresultat. Internhyresverksamhetens
prognosticerade överskott beräknas till dryga 0,8 mnkr.
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Övrig verksamhet väntas ge en negativ budgetavvikelse på -9,5 mnkr jämfört med
kommunbidraget. De största posterna som bidrar till det prognosticerade resultatet härleds
till LSS-fastigheter -1,7 mnkr, Äldreomsorgsfastigheter -3,7 mnkr, Övriga fastigheter social
omsorg -1,1 mnkr samt Övriga fastigheter -1,2 mnkr. Anledningen till att avvikelserna
väntas uppkomma är minskade intäkter från de sociala omsorgsboendena på grund av
vakanser i beläggningen, ökade lokalkostnader samt ej budgeterade kostnader för ett fåtal
större insatser i fastighetsbeståndet.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +8,3 mnkr vid årets slut vilket är 3,3 mnkr bättre
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +5,0 mnkr.
Utfallet t o m april uppgår till +2,1 mnkr vilket då stöder nämndens årsprognos att uppnå
det uppsatta resultatmålet för 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -2,8 mnkr.
Underskottet avser dels beviljade medel ur den sociala investeringsfonden som tidigare
öronmärkts av kommunen centralt och effekter av att Stadsparksbadets renovering inte
kommit igång enligt planerat. Föreningsbidrag förväntas lämna ett 0-resultat jämfört med
tilldelat Kommunbidrag
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +3,0 mnkr tack vare en
fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till 0 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med
-2,5 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret
2015 är det ändå en kostnadssänkning med 0,1 mnkr. Resandevolymen har hittills under
året ökat med 2,5 %. För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt resultat på
-8,8 mnkr vilket främst beror på befarat underskott för vinterväghållningen.
Kommunstyrelsen noterar att parkeringsverksamheten ligger ca 0,7 mnkr bättre till än vid
motsvarande period förra året som då lämnade ett överskott för helåret med +5,9 mnkr.
Nämndens prognos för 2016 är 0 mnkr vilket troligtvis är underskattat. Tekniska
nämndens Kommunbidrag höjs med 0,3 mnkr p.g.a. högre kapitalkostnader under 2016.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,4 mnkr i förhållande till
Kommunbidraget vilket bl.a. beror på osäkerheter i verksamheten i Orangeriet. Nämnden
har troligtvis inte fått ”rätt” budgetkompensation inför 2016 för verksamheten i Orangeriet
enligt de förutsättningar som gäller. Ekonomihanteringen kring detta görs senast i
samband med bokslutet för 2016.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett positivt resultat på +0,7 mnkr jämfört med
Kommunbidraget. Överskottet beror primärt på att nämndens buffert endast till viss del
används.
Arbetslivsnämnden prognostiserar att göra ett nollresultat 2016. Inom de olika
verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa avvikelsen i
delårsprognosen härleds till Daglig verksamhet LSS och uppgår till -6,1 mnkr. Ökade
kostnader i samband med iordningställandet av de nya lokalerna på Hulta Mellangård, som
på sikt ska ersätta Hultaåsen, är en av orsakerna till avvikelsen. Den största bidragande
faktorn till underskottet är dock markant högre kostnader för bemanningstjänster, från
exempelvis personalpoolen, gentemot budget. De positiva budgetavvikelserna återfinns i
verksamheterna Administration, IFO och Försörjningsstöd, där försörjningsstödsverksamheten bidrar med den största positiva avvikelsen i prognosen med 2,0 mnkr.
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Utbildningsnämnden prognosticerar en negativ budgetavvikelse med 5,1 mnkr.
Resultatet är belastat med 0,5 mnkr för projektet ”Modersmålsstöd SFI” som är ett socialt
investeringsprojekt, och kommer således att återföras till det ackumulerade resultatet vid
årsbokslutet. Utbildningsnämnden har dessutom, efter beslut i Kommunstyrelsen i
samband med budgetarbetet 2016, tillåtelse att ta 4,5 mnkr i anspråk av sitt ackumulerade
resultat för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen inom verksamheten.
Den största avvikelsen på verksamhetsnivå härleds till Gymnasieskolan och prognosticeras
till -4,6 mnkr. Den främst bidragande orsaken till denna avvikelse är att intäkten från
interkommunala ersättningar beräknas bli 6,9 mnkr lägre än budget, posten är starkt
kopplad till elevantalet i verksamheten och är därför föremål för viss osäkerhet.
I förutsättningarna för verksamhetsåret 2016 har tillkommit att 23,8 mnkr tilldelats
nämnden för omhändertagandet av nyanlända inom gymnasieverksamheten samt
kompetenshöjande åtgärder inom SFI.
Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom tilldelat kommunbidrag samt
använda sig av 1,1 mnkr av sitt ackumulerade resultat enligt tidigare godkännande av
kommunstyrelsen. Nettokostnadsökningen är 1,9 % vid en jämförelse med motsvarande
period 2015. Motsvarande ökning mellan 2014 och 2015 var 8,9 %. De verksamheter som
visar underskott är myndighetssidan. Detta beror bland annat på volymökningar inom IFO
och då inom institutionsvård och externa placeringar. Det pågår ett strukturarbete för att i
högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser vilket har inneburit att köp av
extern öppenvård minskat.
Resultatet efter tertial 1 är 4,4 mnkr. Motsvarande resultat 2014 efter tertial 1 var 3,0 mnkr,
men dessa resultat är inte helt jämförbara då periodisringarna 2016 blivit mer rättvisande.
Årsresultatet 2015 var -7,7 mnkr. Det är viktigt att 2016 års verksamheter håller sig inom
tilldelad ram för att på detta sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för den nya
organisationen.
Stadsdelsnämnderna gemensamt. Berörda förvaltningar arbetar nu med att avskaffa de
så kallade delade turerna inom äldreomsorgen. Detta skall vara genomfört senast 2016-08.
Avskaffandet av delade turer kommer att ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att
detta är kopplat till effektiviseringar inom verksamheterna. Dessa kostnadsökningar
finansieras med det statsbidrag som Borås Stad erhåller för att öka bemanningen inom
äldreomsorgen under åren 2015 – 2018 med ca 20 mnkr årligen. Stadsdelsnämnd Norr
påbörjade under 2014 ett arbete med att ändra arbetstider så att de delade turerna
elimineras. Detta har prövats i hela Stadsdelsnämnd Norrs äldreomsorg och i nuläget så är
merkostnaden för Stadsdelsnämnd Norr ca 6,8 mnkr. Utifrån denna nivå så kan kostnaden
beräknas till ca15 - 20 mnkr för hela Borås stads äldreomsorg. I denna beräkning ingår inte
Sociala omsorgsnämndens ökade kostnader för bortagandet av delade turer samt
införandet av heltidstjänster vilket enligt beräkningar motsvarar ca 20 mnkr.
De särskilda boendena inom äldreomsorgen har ca 70 tomma platser. I budget 2015 ökade
finaseringen för tomma platser från 50 platser till 70 platser och i budget 2016 sänktes
tomtidsersättningen från 75% till 60% av produktionspriset. Det normala antalet tomma
platser för att klara in- och utflyttningar är ca 30 platser. Detta innebär att ca 40 platser är
strukturellt tomma och kostnaden för detta är cirka 15 mnkr. Detta tar resurser från den
övriga verksamhet inom äldreomsorgen. Det är viktigt att dimensioneringen av Särskilda
boenden och korttidsboende se över. Äldreomsorgen har sedan december 2015 en
gemensam ärendehandläggning för de tre stadsdelarna.
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Borås Stad erhåller ett statsbidrag på för sommarlovsaktiviteter under 2016 – 2019. För
2016 erhåller Borås Stad ca 2,0 mnkr och de skall användas till att genomföra kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 -15 år. Detta motsvarar till stor del den satsning
som Kommunfullmäktige gjorde inför sommaren 2015.
Nettokostnadsökningen för stadsdelsverksamheten är 0,6 % i jämförelse med motsvarande
period för 2015. Föregående år var motsvarande siffra 6,6%. Det är viktigt att 2016 års
verksamheter håller sig inom tilldelad ram för att på detta sätt skapa så goda förutsättningar
som möjligt för den nya organisationen.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett
underskott 0,4 mnkr. I nuläget är äldreomsorgen på en för hög nivå gentemot budget.
Prognosen visar ett underskott om 9 000 tkr som regleras med hjälp av nämndens buffert.
Förutsättningen att denna prognos håller är att framtagna åtgärdeplaner får effekt. Övriga
verksamheter klar sin budget med mindre avvikelser. Det är viktigt att nämnden arbetar
kraftfullt med de åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligar åtgärder om resultatet
försämras då årets buffert redan nu är förbrukad. Nettokostnadsökning är -0,5 % vid
jämförelse med samma period 2015.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -0,5 mnkr
det är främst äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr. Då
vårdandsbidraget håller på att avvecklas så innebär detta lägre kostnader vilket ger en
positiv prognos på ca 2,0 mnkr som regleras i samband med årsredovisningen. Barn och
elever med skyddad identitet som går i fristående förskolor respektive friskolor beräknas
2016 kosta ca 500 tkr.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten inte kommer att avvika
från det tilldelade ekonomiska utrymmet. Resultat efter april månad är – 9,7 mnkr och är
främst hänförbart till äldreomsorgen. Motsvarande resultat 2015-04 var -10,5 och då blev
resultatet för hela 2015 – 11,6 mnkr. Detta underskott beror på att såväl hemtjänst som
boende på vård- och omsorgsboenden har större omfattning än det som budgeterats. En
plan för att komma i balans togs fram i samband med budget 2015 och reviderades sedan
under hösten 2015. Prognosen bygger på att handlingsplanen får full effekt och har balans i
sin ekonomi vid utgången av 2016. Det är viktigt att nämnden arbetar kraftfullt med de
åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligar åtgärder om resultatet försämras då årets
buffert i stort sett redan nu är förbrukad. Nettokostnadsutvecklingen är för hela
stadsdelsverksamheten 2,3 % i jämförelse med samma period föregående år.
Stadsdelnämnd Västers delårsrapport januari till april 2016 är den första av de tre rapporter
som Kommunstyrelsen begärde av nämnden i samband med delårsboklutet 2015.
För den Kommungemensamma verksamheten är prognosen ett överskott på 2 000 tkr.
Denna prognos kommer från den kommunbidragsfinansierade IFO barn och familj och
beror främst på personalvakanser.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten har prognistiserat ett
positivt resultat för nämnden på 1,3 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har i jämförelse med
motsvarande period 2015 varit -0,1 %. I stort sett håller sig samtliga verksamheter inom sin
budget med några smärre avvikelser. Den verksamhet som prognostiserar underskott är
äldreomsorgen 0,6 mnkr och detta är kopplat till hemtjänsten. Individ- och
familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr och som har att göra med färre
antal placeringar. Kost och lokalvård prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr som beror
på extra kostnader i samband med Bodaskolans evakueringen till Björkängsgymnasiet.
Detta underskott täcks utav den centrala bufferten.
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Den kommungemensamma verksamheten prognos är noll. Den s.k. SÄBO-rutinen
visar ett överskott på 2,7 mnkr efter fyra månader.

Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 410 mnkr exklusive
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2015 till uppgår den
godkända investeringsnivån till ca 550 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2016 års
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 375 mnkr.

Bolagens resultat 2016
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens företag har inte gjorts
nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma
sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser från företagen grundade på redovisningen
till och med april.
Årsprognosen för bolagen avviker positivt mot budget med knappt 5 mnkr.
Stadshuskoncernen bedöms få ett resultat som är 6,3 mnkr bättre än budget medan
bostadsbolagen bedöms gemensamt nå ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än budget.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2016
med koncernbidrag. För Inkubatorn i Borås AB, som i prognosen visar ökat underskott,
kan aktieägartillskott eller ytterligare driftbidrag bli aktuellt under året. Behov finns att
tillsammans med övriga finansiärer säkra Inkubatorns framtida finansiering.
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

mnkr
Budget
2016

BudgetPrognos
2016 avvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-2,3

-2,3

0

Borås Energi och Miljö AB

73,9

73,9

0

Borås Elnät AB

30,7

34,6

+3,9

-13,2

-13,2

0

Borås Kommuns Parkerings AB

6,3

8,1

+1,8

Industribyggnader i Borås AB

6,1

6,1

0

-18,1

-17,5

+0,5

Borås Stad Textile
Fashion Center AB

-8,7

-8,7

0

Summa Stadshusbolagen

74,7

81,0

+6,3

Borås Djurpark AB

BoråsBorås TME AB

Moderbolaget Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med
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dotterbolag, BoråsBorås TME AB med dotterbolag samt Borås Stad Textile Fashion
Center AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella
poster som är samma som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt till
räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från
dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir 73,9 mnkr, oförändrat mot
budget. Årsresultatet bedöms lika med budget för samtliga affärsområden. Även
investeringsnivån förväntas hamna i nivå med budget.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv avvikelse på nästan 16 mnkr. Perioden har
varit varmare än beräknat vilket medfört minskade intäkter. Volymminskningen berör såväl
fjärrvärme- som elintäkterna. Elintäkterna påverkas även av mycket låga marknadspriser.
Minskade kostnader för bränsle till följd av minskad volym och mindre andel fossila
bränslen, lägre drifts- och underhållskostnader samt lägre finansiella kostnader bidrar till
det höga delårsresultatet.
Kommentarer kring prognos och delårsresultatet per affärsområde:
• AO Energi: Prognos oförändrad mot budget (59,4 mnkr). Utfallet per april är 8,1 mnkr
bättre än budget. Intäkterna minskar till följd av låg produktionsvolym och låga elpriser,
men kostnaderna minskar än mer, främst bränslekostnaderna.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget (-0,4 mnkr). Utfallet per april är 1,0 mnkr
sämre än budget beroende på bl a merkostnader för de vita påsarna.
• AO Biogas: Prognos oförändrad mot budget (-0,1 mnkr). Utfallet per april är 0,1 mnkr
bättre än budget. Till följd av driftstörningar har mer naturgas än beräknat fått
användas. Intäkterna följer budget.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos oförändrad mot budget (12,4 mnkr. Avsättning för
kommande investering i nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket
ger ett nollresultat för affärsområdet efter avsättningar.). Utfallet per april är 4,3 mnkr
bättre än budget till följd av att drift- och underhållskostnaderna understiger budget.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (0,6 mnkr). Utfallet per april är 0,8
mnkr bättre än budget, till största del för att intäkterna har överstigit budget.
• AO Återvinning: Prognos oförändrad mot budget (7,3 mnkr). Utfallet per april är 0,9
mnkr sämre än budget till följd av högre kostnader för drift och transport.
• AO Transporttjänster: Prognos oförändrad mot budget (-0,2 mnkr). Utfallet är 0,6
mnkr sämre än budget.
• AO Energitjänster: Prognos oförändrad mot budget (2,0 mnkr). Utfallet är 0,3 mnkr
bättre än budget.
• Dotterbolaget Boras Waste Recovery AB förutser ett resultat som är lika med budget (1,3 mnkr).
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 3,9 mnkr bättre än med budget. Det
förbättrade resultatet beror på högre rörelseintäkter samt lägre finansiella kostnader.
Investeringsnivån är 83 mnkr lägre i prognos till följd av förskjutna investeringar.
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är lika med budgeten. Budgeten förutsätter
ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
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Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 1,8 mnkr högre än budget.
Förbättringen består i ökade intäkter till följd av högre beläggning och höjda avgifter på ptillstånd, samt lägre räntekostnader då Vulkanusinvesteringen sker senare på året än
budgeterat. Investeringsnivån bedöms till budgeterad nivå.
Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat som är lika med bolagets
budget. Försäljningen av dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB medför ett lägre
driftsresultat, medan finansnettot förbättras med motsvarande belopp.
Investeringsnivån blir lägre än budgeterat till följd av försenat kongresshusbygge.
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än budgeten,
hänförligt till att kongresshusprojektet har framflyttats i väntan på Götalandsbanans
sträckning. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett
nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett resultat som är lika med budget.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

mnkr
Budget
2016

BudgetPrognos
2016 avvikelse

AB Bostäder i Borås

13,3

13,2

0

Fristadbostäder AB

3,1

2,5

-0,6

AB Sandhultsbostäder

0,9

1,4

+0,5

AB Toarpshus

1,1

1,1

0

Viskaforshem AB

3,9

2,5

-1,4

22,3

20,7

-1,5

Summa Bostadsbolagen

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat efter finansiella poster för 2016 på
20,7 mnkr vilket är 1,5 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet i bokslutet 2015 var
32,7 mnkr. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter påverkar
bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov påverkar
ekonomin negativt. Några av de mindre bolagen har haft alltför låg avskrivningstakt på
byggnader. Förändringar mot högre årlig avskrivning påverkar redovisat resultat.
I april 2016 var 26 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 29 vid samma period
föregående år samt 62 vid årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är i nivå med Kommunstyrelsens
godkända budget. Bolagets resultat på ”nedersta raden” kommer därutöver inkludera en
reavinst på närmare 350 mnkr till följd av avyttringen av 911 lägenheter till privat aktör.
Bolagets resultat belastas av diverse oförutsedda kostnader. Vid Simonslands
studentboende har en mur rasat ner i Viskan vilket kostar bolaget 2,5 mnkr, och en brand i
ett maskinförråd på Marklandsgatan förstörde maskiner och verktyg för 0,8 mnkr. Däremot
påverkar lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning resultatet positivt.
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Budgetavvikelser förekommer även till följd av att tillträdet för det avyttrade
lägenhetsbeståndet skedde 1 mars istället för som budgeterat 1 februari. Dessutom var
hyrorna ej fastställda då budgeten antogs.
Bolaget har en hög investeringsnivå på underhållsprojekt, däremot har bolaget inga
nyproduktionsprojekt igång. Investeringsnivån på 179 mnkr är lika med budgeterad nivå.
Antal outhyrda lägenheter per 30 april var 61 stycken varav 26 uthyrningsbara. Föregående
års siffror vid samma tidpunkt var 72 outhyrda och 28 uthyrningsbara. Prognos för
vakanser på lokaler är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 0,6 mnkr sämre än Kommunstyrelsens
godkända budget. Budgeten visar ett förhållandevis högt resultat efter flera svagare år för
bolaget. Budgetavvikelsen består främst av 2,0 mnkr lägre hyresintäkter, samt 1,2 mnkr
lägre finansiella kostnader och något lägre avskrivningar.
Bolaget har under första kvartalet förvärvat bostadsområdet Karlsberg från privat aktör.
Investeringsnivån ligger närmare 3 mnkr över budget, till följd av att slutligt pris för
fastighetsförvärvet inte var klart vid budgettillfället.
Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat efter finansiella poster som är 0,5 mnkr
bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Förbättringen beror på ökade hyresintäkter
men även på lägre avskrivningar till följd av att nybyggnationen på Alingsåsvägen 5
förskjuts och färdigställs 2017 istället för 2016. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
Bolaget har, som Kommunstyrelsen tidigare konstaterat, en låg avskrivningstakt vilket
riskerar ge för höga bokförda värden och utrangeringskostnader. Bolaget utreder en
förändrad princip för detta vilket skulle kunna påverka resultatet redan 2016.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat efter finansiella poster som är i nivå med
Kommunstyrelsens godkända budget. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
Viskaforshem AB beräknar ett resultat vilket är 1,5 mnkr sämre än Kommunstyrelsens
godkända budget, till följd av högre avskrivningstakt och mer underhållsarbete än
budgeterat. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
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Övriga företag
Resultat efter finansnetto
Övriga

Mnkr
Budget
2016

BudgetPrognos
2016 avvikelse

Borås Lokaltrafik AB

16,3

17,6

+1,3

Inkubatorn i Borås AB

-1,2

-2,5

-1,3

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

-1,1

-1,1

0

0

0

0

Sjuhärads kommunalförbund

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är 1,3 mnkr bättre än
Kommunstyrelsens godkända budget. Till största del beror förbättringen på ökade intäkter
och lägre personalkostnader än budgeterat. Inga investeringar har skett under perioden.
Inkubatorn i Borås AB har ett budgeterat resultat enligt Kommunstyrelsens godkända
budget på +/- 0 inklusive ett kommunalt driftbidrag på 1,2 mnkr. Bolaget räknar nu med
ett årsresultat som är 1,3 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget. Bolaget,
som till största del är bidragsfinansierat, bedömer att de kommer att tappa i externa bidrag
jämfört med budget.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

5

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

6

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

7

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

29

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

47

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

15

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

64

Antal ej genomförda uppdrag

■

22

Totalt antal uppdrag

101

Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend/Kommentar

Antal genomförda medborgardialoger.

■

19

24

8

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14
dagar (medelvärde).

■

16

13

17

Antal besökare på Textilmuseet.

●

67 380

60 000

Antal gästnätter i Borås.

●

201 960 200 000

62 420 på väg åt fel håll

202 663 på väg åt rätt håll
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Uppdrag

Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt
föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.
Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska
äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom
äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

Status

♦ Delvis genomfört
■ Ej genomfört
● Genomfört
♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket innebär
nya lokaler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer att tillföra en fast
möteplats med levande kulturliv.

● Genomfört

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang.
Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett
fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle kräva.

♦ Delvis genomfört

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla
dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan
till exempel innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor, fritidsgårdar,
träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och parker. Stadsteatern ska nå ut till en större och
bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet.

♦ Delvis genomfört

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i
kooperativ form.

♦ Delvis genomfört

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från
grunden och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla
kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas
fram under 2016.

♦ Delvis genomfört

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana
boenden och en plan som bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas
klar under 2016.

■ Ej genomfört

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig
inriktning utredas och om behov finns inrättas.

● Genomfört

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med
funktionsnedsättning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och
lots till verksamheten för människor med funktionsnedsättning.

■ Ej genomfört

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat
behov av ca 30 tomplatser.

♦ Delvis genomfört

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med
sig äldre passagerare på cykelutflykter.

■ Ej genomfört

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och
organisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur
behovet kan lösas.

♦ Delvis genomfört

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och förbättras.

♦ Delvis genomfört

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana
boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv för att
möjliggöra det.

● Genomfört

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom
hemtjänsten.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i
samband med uppdraget.

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för
sprututbyte.

♦ Delvis genomfört

Fritids-och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med
civilsamhället i Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på egen hand.
Genom att teckna ett avtal med de idéburna organisationerna kan vi skapa en plattform
för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska
tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det sociala området och möjliggöra för
dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i
hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.

■ Ej genomfört

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas
och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda
medel avsätts.

♦ Delvis genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och
friluftsanläggningarna är synkroniserade till bokningssystemet, så att anläggningarna blir
tillgängliga för hyresgästen på den aktuella tiden.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig
plats.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan
tillgodogöra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för
att stärka kommunens kulturliv.

♦ Delvis genomfört

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

♦

96,8

97

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
96,9

Uppdrag

Status

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter
utvärderas.

● Genomfört
Sdn Väster och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr
Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att
skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in
nyanlända elever.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen.

■ Ej genomfört
Sdn Norr och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska
byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en
växande förskolas behov av lokaler.

♦ Delvis genomfört

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig
aktör och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer
aktivitet för barn och unga.

■ Ej genomfört

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften.
Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade
statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan skall vara helt avgiftsfri.

■ Ej genomfört

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata
näringslivet när det gäller feriearbete.

● Genomfört

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera
att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl.

● Genomfört

Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria
förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över
sin arbetsplats.

● Genomfört
Sdn Norr

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster och Öster
Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor.

■ Ej genomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de
fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor
mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra
en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

■ Ej genomfört

Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i
socialt utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om
idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som
verkar i områdena.

● Genomfört

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för
t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och
folkhälsonämnden.

■ Ej genomfört
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Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

●

608

610

586 på väg åt rätt håll

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●

353

375

383

Uppdrag

Status

Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet,
till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha
mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som möjligt.

■ Ej genomfört

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett
servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg in”,
tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags etableringar samt
samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser.

■ Ej genomfört

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla
byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa
förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för
företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav,
markanvändning, markanvisningar och markpriser.

♦ Delvis genomfört
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Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.

■

17

20

2

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.

■

85

200

147

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter
ansökan, %.

■

84

100

76 på väg åt fel håll, fler
ärenden

Uppdrag

Status

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler
korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta
betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation.

■ Ej genomfört

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. Det ska
vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder
får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur översynen ska gå till.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt
belägen ställplats för husbilar.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst ett fall.

■ Ej genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till
översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna
lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på
lokalisering av framtida höga hus.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

♦ Delvis genomfört
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan
byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna
kring staden.

♦ Delvis genomfört

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas
under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett
organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga
frågor.

■ Ej genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

0,2

4

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
1,8 på väg åt rätt håll

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.

■

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i
Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

●

66

68

68 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

♦

84

90

86 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

422 105 437 000

416 248 på väg åt fel håll

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att
minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för
allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.

■ Ej genomfört

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

■ Ej genomfört

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska
riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen.
Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets planering.

● Genomfört
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta
ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis genomfört

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

■

23,6

40

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar
28,3 på väg åt rätt håll

Uppdrag

Status

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera
ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar.

♦ Delvis genomfört

Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.

♦ Delvis genomfört

Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för
revideringen ska bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads beredskap för
att hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen, och vilket behov som kan
finnas av klimatanpassningsåtgärder.

♦ Delvis genomfört

Antalet kemikalier i förskolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat,
byggmaterial, inventarier och städprodukter.

● Genomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina
verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år.

♦ Delvis genomfört

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att
hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär
bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och
miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till
översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande
utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
samt kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.

● Genomfört
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Uppdrag

Status

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste
systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till
papperskorgar presenteras.

● Genomfört

Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 1
2016 Trend / Kommentar

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

♦

7,4

7

7,4

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

♦

474,5

425

473,2

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

♦

30,7

33

31,5

Uppdrag

Status

Staden har behov en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". Planen ska
bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna.
Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla,
utveckla och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska
redovisas i underlag för planen.

■ Ej genomfört

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot korruption
och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara
en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys
av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta fram konkreta
exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som
syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad
gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan
nyanskaffning sker.

♦ Delvis genomfört

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera
orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska
också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas
av annan utförare.

♦ Delvis genomfört

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största
möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och
annan datalagrad information.

● Genomfört

Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut.

● Genomfört
Sdn Norr och Öster
Sociala
omsorgsnämnden

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka
delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

♦ Delvis genomfört
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Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

● Genomfört

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera
på den privata marknaden.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall
finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker
utifrån avtalstrohet och nya ramavtal.

● Genomfört

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus
till Träffpunkt Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster föreslår den 19 april 2016 Kommunfullmäktige att på kommunens vägnar med tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på 1
mnkr, som en delfinansiering av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås Stad kan få en meningsfull vardag genom
en ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; E-träffpunkt,
Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har godkänt de tre
projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att Borås
Stad mottager gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av tjänster mm. Borås
Stad står för lokaler, personal, tid och kompetens.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar med stor tacksamhet emot donationen från Stiftelsen Curamus på 1
mnkr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Kungsgatan 55
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Sammanträdesdatum 2016-04-19
2016/SDNO0053
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt
Simonsland
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens vägnar med
tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på 1 mnkr, som en delfinansiering
av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Formalia
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att mottaga gåvor. I
reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att mottaga gåva till ett
värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av högst ett basbelopp. Aktuell
gåva enligt ovan omfattar en penninggåva överstigande ett basbelopp.
När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får budgetansvarig disponera beloppet
inom ramen för Curamusprojekten samt i särskild ordning redovisa hur gåvan disponerats.
Bakgrund
Åke Björsell drev tillsammans med sin broder Anders ett familjeföretag i kontorsvaru- och
tryckeribranschen, AB J F Björsell, fram till 1997. Företaget startades 1888 och 1997 såldes
det till en kollega i Holland. Det Björsellska företaget hade under mer än 100 år verkat med
säte i Borås.
Stiftelsen Curamus tillkom år 1999 som ett uttryck för Åke Björsells önskan att bidraga till
de två ändamål som finns beskrivna i stiftelseurkunden; Dels att stötta unga män och
kvinnor från Borås med omnejd i deras ambition att utveckla sin kunskap och talang inom
handel- och ekonomi. Dels att hjälpa äldre Boråsare och Sjuhäradsbor till ett bättre boende
med preferens för sjuka och mindre bemedlade. Namnet Curamus betyder ”vi hjälper”.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås stad kan få en meningsfull vardag genom en
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Sammanträdesdatum 2016-04-19
2016/SDNO0053
Handläggare
Annica Olausson

ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; E-träffpunkt,
Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har godkänt de tre
projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad
mottar gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av tjänster m.m. Borås stad står för
lokaler, personal, tid och kompetens.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

PROJEKTPLAN

CURAMUS – Vi hjälper
E-träffpunkt
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med projekt 1 och 2.
Revidering
Revidering
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Förväntad nytta
Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
Utifrån denna vision skapas nu förutsättningar för en virituell mötesplats där människor kan
mötas på olika sätt med teknikens hjälp. En digital ”E-träffpunkt” ger goda möjligheter att på
distans delta i t.ex. en studiecirkel eller anhöriggrupp., Även lyssna till föredrag, gympa
tillsammans med andra utan att lämna vardagsrummet. E-träffpunkten ger fantastiska möjligheter
att bryta isolering och kan vara det första steget mot att närma sig ett mer aktivt deltagande även
på plats. Via E-träffpunkten erbjuds människor även råd och stöd via bildtelefoni utifrån rådande
kompetenser inom Träffpunkt Simonsland.

Projektets uppdrag
Grunda, initiera och bygga upp en digital E-träffpunkt med sin bas på Träffpunkt Simonsland.
Här samlas tjänster och resurser som med hjälp av olika tekniska lösningar skapar nya
förutsättningar för en större delaktighet och fler aktivitet för Borås stads alla invånare.

Projektets mål
•
•
•

Under 2016 starta en digital E-träffpunkt med bas på Träffpunkt Simonsland.
Under 2016 Utveckla Applikation för Träffpunkt Simonsland för att komplettera
information på webben och därigenom ge möjlighet för människor att delta i Träffpunkt
Simonslands aktivitetsutbud via digitala media.
Under projektets genomförande engagera 100 deltagare på aktiviteter via detta digitala
media.

Avgränsningar
1. Projektet utrustar inte personer med teknik i hemmet eller uppkopplingsmöjligheter.
2. Projektet utbildar inte personer i hemmet i användandet av tekniken. Utbildning kan
däremot ske vid behov på Träffpunkt Simonsland eller via frivilligorganisationen.

Beröringspunkter och mervärden av projektet
Meningsfull vardag (Curamusprojekt 1)
Frivilligorganisationen på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 2)
Borås besöksverksamhet
Jobb Borås
Borås stads IT-avdelning
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
ACTION
Västerås kommun
Borås stads mötesplatser
”Våga-satsa-vinn”-projektet

Intressenter
Framför allt Borås stads invånare.

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt och arbetsmetod
1. Bygga upp en E-träffpunkt fysiskt i anslutning till visningsrummet på Träffpunkt Simonsland.
2. Uteveckla en Applikation
3. Anordna teknikcaféer
4. Utforma en användargrupp, en s.k ”pilotgrupp” som får testa funktioner och utbud och delta
vid uppföljning och utvärdering.
5. Marknadsföra E-träffpunkten.

Tidsplan
2016-2017
K2-K3 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K2-K4 2016
K1-K2 2017
K3-K4 2018

– Omvärldsbevakning inklusive studiebesök
– Etablering av kontakter och formande av projektgrupp
– Skapa en struktur för E-träffpunkten
– Samla en användargrupp som ”pilot” och starta i mindre skala
– Marknadsföring av e-träffpunkten
Driftstart i större skala
– Uppföljning och utvärdering

Kvalitetssäkring och uppföljning
Årsrapporter kommer att skrivas och rapporteras till Curamus Styrelse samt Borås Stad.
Statistik kommer att tas fram för antal besökare på E-träffpunkten till Curamus Styrelse samt
Borås Stad.
Uppföljning genom pilotgruppen till Curamus Styrelse samt Borås Stad

Rapporteringsrutiner
Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse samt Borås Stad under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för E-träffpunkten skrivs årligen.

Kommunikation
Eftersom flera av Träffpunkt Simonslands samverkansparter för projektet ingår i den befintliga
verksamhetens kommunikationsstruktur, kommer redan etablerade kanaler användas för
kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare kommer marknadsföring av E-träffpunkten ske
via hemsida och andra befintliga sociala medier samt via Appen.
Mer intensiva marknadsföringsinsatser kommer göras när projektet ska sättas i drift.

Överlämnande
Slutredovisning görs till Curamus styrelse och Borås stad

Kriterier för godkännande
Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

Riskanalys
Det finns en risk att kostanden blir för stor för genomförande av projektet i full skala.
Risk finns för störningar i den tekniska överföringen från både sändare och mottagare p.g.a.
brister i uppkoppling mm.
E-träffpunkten kan uppfattas som en konkurrerande verksamhet i förhållande till andra aktörer.
En risk finns att inte den önskade målgruppen nås utan enbart de som redan är tekniskt aktiva.

Projektorganisation
Styrgrupp: Representant från Curamus-styrelse, Sofie Nelsén Träffpunkt Simonsland
Projektledare: Fredrik Arvevik IKT-samordnare Träffpunkt Simonsland
Projektgrupp: Fredrik Arvevik – ITK-samordnare, Agneta Gustavsson – anhörigkonsulent, Paul
Svensson – NKA, representant från Borås stads IT-stab och kommunikationsavdelning. Till
projektgruppen kan sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.

Projektbudget
uppstartsmöte/kvartalmöten/uppföljningsmöten

15000

Resa + logi till Västerås för studiebesök
Annonser i tidningar
Digital annonsering

25000
15000
40000

Utvecklingskostnader App
Robot
Inköp teknisk utrustning/programvara
Konsulttjänster
Total

100000
40000
100000
NKA, högskolan, App-tillverkaren

50000
385000

PROJEKTPLAN

CURAMUS – Vi hjälper
Frivilligorganisation

Versionskontroll
Version
Datum

Författare

Version

160314
160315

Sofie, Fredrik, Agneta
Agneta

1.0
1.1

160321
160322

Sofie Nelsén
Sofie Nelsén

1.2
1.3

Ändringsbeskrivning

Korrektur och sammanfogning
med projekt 1 och 3.
Revidering av dokument
Revidering av dokument

Innehåll
VERSIONSKONTROLL ............................................................................................. 2
FÖRVÄNTAD NYTTA ................................................................................................ 4
PROJEKTETS UPPDRAG ......................................................................................... 4
PROJEKTETS MÅL ................................................................................................... 4
AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................... 4
BERÖRINGSPUNKTER............................................................................................. 5
INTRESSENTER ........................................................................................................ 5
BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET .................................................................. 5
Arbetssätt ............................................................................................................. 5
Tidsplan ................................................................................................................ 5
Kvalitetssäkring och uppföljning ........................................................................... 6
Rapporteringsrutiner ............................................................................................. 6
Kommunikation ..................................................................................................... 6
Överlämnande ...................................................................................................... 6
Kriterier för godkännande ..................................................................................... 6
RISKANALYS ............................................................................................................ 6
PROJEKTORGANISATION ....................................................................................... 7
PROJEKTBUDGET ................................ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Förväntad nytta
Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
I linje med detta skapas en frivilligorganisation med två syften:
- Den som deltar i frivilligorganisationen får en meningsfull vardag och får känna sig behövd.
- För den som tar emot hjälp underlättas vardagen och förutsättningarna ökar för social
delaktighet och aktivitet.

Projektets uppdrag
En frivilligcentral initieras med sin bas på Träffpunkt Simonsland. Här samlas människor med
olika intressen, bakgrund, kompetens och kultur som kan fungera som aktivitetsledare,
värdar/värdinnor, medmänniskor mm. Dessa personer ska sedan kunna vara en länk till
människor i Borås som är ensamma eller på olika sätt begränsade i sin egen förmåga att delta i
aktiviteter, allt i syfte att förebygga eller bryta isolering och upplevd ensamhet. Exempel på
uppdrag kan vara att ledsaga till läkarbesök, följa med på en teaterföreställning, säkerhetsringa till
en person med begränsat eget nätverk eller fungera som ”extramormor/extramorfar” i en familj.
Det kan handla om både punktinsatser och mer kontinuerliga insatser.

Projektets mål
•
•
•
•

Under 2016 startas en frivilligcentral med bas på Träffpunkt Simonsland, bemannad med
ett antal frivilliga administrerad av en tjänsteman, frivilligsamordnare, anställd av Borås
stad.
Att ett färre antal människor 31 december 2018 uppger att de lever i en ofrivillig
ensamhet, kopplat till den enkät som sänds ut.
Att fler uppger att de har en ökad livskvalité och välbefinnande. Genom enkäten som
sänds ut.
En ökad kunskap/kännedom om aktivitetsutbudet och de stöd- och hjälpinsatser som är
tillgängliga för Borås stads invånare 31 december 2018. Exempelvis genom en enkät till
de personer som påbörjat aktiviteter på Träffpunkt Simonsland under 2017-2018.

Avgränsningar
Vi vänder oss i uppstartsskedet främst till personer >55 år som mottagare av frivilliginsatser.
Projektet vänder sig till Borås stads invånare.

Beröringspunkter
Meningsfull vardag (Curamusprojekt 1)
E-träffpunkt på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 3)
Borås besöksverksamhet
Jobb Borås
Arbetslivsförvaltningen
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
Jönköpings kommun
Leif Svensson, professor Karolinska Institutet - kartläggning av upplevd ensamhet
Mårten Rosenqvist, professor Karolinska Institutet – Äldregåvan
Borås stads mötesplatser
Curamus styrelse och dess kontaktnät

Intressenter
Borås stads invånare

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt
1. Rekrytera en frivilligsamordnare
2. Rekrytera frivilliga samt utbilda dem i t.ex. värdegrund, bemötande, funktionshinder, etik mm.
3. Enkätförfrågan till personer i Borås stad > 55 år, för att inventera behov och resurser samt
undersöka upplevd livskvalité och välbefinnande.
4. Tillsammans med Högskolan djupanalysera individer från två områden i Borås, förslagsvis
Villastan/Bergdalen och Sjöbo.
5. Utifrån enkätsvar och analys skapa en matchning mellan behov och resurser och på så sätt
forma en strategi och arbetssätt för frivilligorganisationen.
6. Marknadsföra frivilligorganisationen, genom flyers, sociala medier, besöka arbetsplatser mm

Tidsplan
2016/2017
K2 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K1-K2 2017
K2 2017
K3-K4 2018

– omvärldsbevakning inklusive litteratursökning
– rekrytering av frivilligsamordnare
– framtagande av enkät
– skapa lokalförutsättningar för en frivilligcentral
– enkätutskick och djupanalys
– rekrytera frivilliga inför 2017
– marknadsföring av frivilligorganisationen
– driftstart i större skala
– uppföljning och utvärdering

Kvalitetssäkring och måluppföljning
Ett samarbete skapas med Högskolan i Borås och Karolinska Institutet avseende enkät- och
djupintervjustudie.
Delrapporter av projektet kommer att skrivas på årsbasis.
Statistik kommer att redovisasför de uppsatta målen som antal frivilligarbetare, antal mottagare,
antal uppdrag mm.
Ny enkät skickas ut som en del av uppföljning/utvärdering höst-vinter 2018.

Rapporteringsrutiner
Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse och Borås Stad under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för frivilligcentralen skrivs årligen.

Kommunikation
Eftersom flera samverkansparters för projektet ingår i verksamheten vid Simonslands
kommunikationsstruktur, används redan etablerade kanaler för all kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare genomförs en enkätstudie men även olika
marknadsföringsinsatser kommer att nyttjas när projektet startas.

Överlämnande
Slutredovisning görs till Curamus styrelse och Borås Stad

Kriterier för godkännande
Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

Riskanalys
Det skulle kunna finnas en risk att projektet upplevs som en konkurrerande verksamhet till redan
etablerade frivilligorganisationer och föreningar. Detta vill vi motverka genom en kontinuerlig
dialog.
En väl fungerande frivilligorganisation i Borås stad kan skapa ett så stort intresse och
engagemang att det växer snabbare än vad organisationen klarar av att hantera med de
förutsättningar som ges. Genom en kontinuerlig uppföljning hoppas vi kunna motverka detta.

Projektorganisation
Styrgrupp: Sofie Nelsén Borås Stad, representant från Curamus,
Projektledare: Frivillgsamordnare- Borås Stad – Tf Maria Nilseus
Projektgrupp: Frivilligsamordnare (ännu inte rekryterad), Fredrik Arvevik – ITK-samordnare,
Maria Nilséus – äldreinformatör. Agneta Gustavsson, anhörigkonsulent Borås Stad
Till projektgruppen kan sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.

Projektbudget

Uppstartsmöte/kvartalsmöte/avstämningsmöte .

25000

Utbildningsresa till liknande verksamheter

25000

Internutbildning, dagsutb.
Inspirationsföreläsning

"Uppmuntransstege"
Enkäten, ta fram och analysera
Studien i Sthlm

Annonser
Profilkläder
Flyers
Aktivitetskatalog
ID-kort
Resekostnader
Evenemangsbiljetter
Förbrukningsmaterial
Finansiering klassresa
Total

Ingen lokalkostnad, endast mat.
Ca 100:-/person
Två dagar, 50 personer

Priset beror på föreläsare, ex Atle
Johansen vid två tillfällen
Vi finansierar själva de första stegen
(kaffe, lunch vid jul t.ex) Curamus
finansierar högre steg t.ex
kulturevenemang, middag) Kanske
handlar det om 20 personer som når
de högre stegen varje år.

Borås extra, annonspaket 13 små och
5 stora annonser
Västar med tryck. Ex en fleece-väst ca
300:-/st. ca. 50 st.
Tryckeriet ca. 10:-/st
24 sidor, A3-format, 50.000 hushåll,
fyrfärg
Inte behörighetskort utan mer
identifiering
Busskort t.ex
På någon slags sponsringsbasis

15000
50000

50000
35000
500

40000
15000
50000
100000
5000
10000
50000
20000
30000
520500

PROJEKTPLAN

CURAMUS- Vi hjälper
Meningsfull vardag

Versionskontroll
Version
Datum

Författare

Version

160315
160316

Sofie, Fredrik, Agneta
Agneta

1.0
1.1

160321
160321

Sofie, Fredrik, Agneta
Sofie

1.2
1.3

Ändringsbeskrivning

Korrektur och sammanfogning
med projekt 2 och 3.
Revidering
Revidering
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Förväntad nytta
Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
Redan idag fyller Träffpunkt Simonsland en god funktion som en träffpunkt över gränserna, men
det finns en ambition att genom detta projekt ytterligare bredda vårt utbud och tillgänglighet på
flera plan. Detta projekt kan skapa ytterligare förutsättningar för att nå ännu fler människor i
behov av social gemenskap och därigenom skapa en meningsfull vardag och på så sätt öka
välbefinnandet hos Borås stads invånare. Genomförare av detta projekt är den
frivilligorganisation som beskrivs i Curamusprojekt 2 och som den virituella E-träffpunkt som
beskrivs och skapas inom ramen för Curamusprojekt 3.

Projektets uppdrag
Projektets uppdrag är att skapa förutsättningar för att fler människor i Borås stad upplever en
meningsfull vardag. Detta skall göras genom att bredda utbudet och ytterligare öka
tillgängligheten för Träffpunkt Simonsland som därmed blir en trygg och accepterande plats för
så många invånare i Borås som möjligt.

Projektets mål
•
•

Erbjuda ett brett utbud vad gäller aktiviteter, föreläsningar och underhållning som kan
attrahera människor i alla åldrar mm. Målet är att öka med 10 % besökare per år på de
aktiviteter som vi arrangerar.
Fler människor beskriver att Träffpunkt Simonsland har bidragit till en högre livskvalité
och ett större välbefinnande. Vid en enkät som delas ut till nya besökare under 2016 och
sedan igen 2018 beskriver ett högre antal besökare vid andra enkätomgången hur
Träffpunkt Simonsland har bidragit till en högre livskvalité och ett större välbefinnande.

Avgränsningar
Projektet vänder sig till Borås stads alla invånare.

Beröringspunkter
Frivilligorganisationen på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 2)
E-träffpunkt på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 3)
Livslust – en social mötesplats på Norra Hissingen, Göteborg
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
Borås stads mötesplatser
Näringslivet i Borås
Idrottsrörelsen
Kulturen i Borås
Tidigare stipendiater från Curamus
Borås stads olika förvaltningar
Västra Götalandsregionen
En Gymnasieskola i Borås

Intressenter
Borås stads invånare

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt
1. Bygga upp en frivilligorganisation (se Curamusprojekt 2)
2. Bygga upp en E-träffpunkt (se Curamusprojekt 3)
3. Skapa och sedan skicka ut en enkät till alla hushåll i Borås stad för att inventera behov
och resurser samt undersöka upplevd livskvalité och välbefinnande. Svaret på denna
enkät kan beskrivas som ett mål.
4. Djupanalysera enkätresultatet från två områden i Borås, förslagsvis Villastan/Bergdalen
och Sjöbo.
5. Utifrån enkätsvar och analys skapa en matchning mellan behov och resurser och på så
sätt forma en struktur och ett innehåll för Träffpunkt Simonslands aktiviteter,
frivilligorganisationen och E-träffpunkten.
6. Skapa en strategi för marknadsföreningen runt ”meningsfull Vardag” och utföra den.
7. Att engagera en gymnasieklass i Borås som i samverkan med frivilligsamordnaren ska
arbeta med en eller flera aktiviteter som vi har identifierat i vår enkät. Genom detta
program kan Borås Stads vision om mötesplatser över generationsgränser tillgodoses och
olika kompetenser tas till vara för ”Ett gott liv var dag”

Tidsplan
2016/2017
K2 2016
K2 2016
K2 2016
K3 2016
K3 2016

– omvärldsbevakning inklusive studiebesök och litteratursökning
– rekrytering av frivilligsamordnare
– etablering av kontakter och formande av projektgrupp för e-träffpunkt
– skapa en struktur för E-träffpunkten
– framtagande av enkät
– etablering av samarbete med en av stans gymnasieskolor

K3 2016
K3-K4 2016
K3 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K1 2017
K1 2017
K2 2017
K3-K4 2018

– enkätutskick och djupanalys
– skapa lokalförutsättningar för en frivilligcentral
– samla en användargrupp som ”pilot” och starta i mindre skala (E-träffpunkt)
– rekrytera frivilliga
– marknadsföring av E-träffpunkten
– driftstart i större skala (E-träffpunkt)
– marknadsföring av frivilligorganisationen
– driftstart i större skala (frivilligorganisationen)
– uppföljning och utvärdering

Kvalitetssäkring och uppföljning
Samarbete med Högskolan och Karolinska Institutet avseende enkät- och djupstudie.
Gymnasieskola: Intresse från Lärare och rektor.
Delrapport av projektet kommer att skrivas på årsbasis.
Statistik kommer att tas fram för antal frivilligarbetare, antal mottagare av frivilliginsatser, antal
uppdrag mm.
Statistik kommer att tas fram för antal besökare på e-träffpunkten.
Uppföljning av E-träffpunkten kommer att ske genom pilotgruppen.
Ny enkät skickas ut som en del av uppföljning/utvärdering hösten 2018.

Rapporteringsrutiner
Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för frivilligcentralen och E-träffpunkten skrivs årligen.

Kommunikation
Eftersom flera av våra samverkansparter för projektet ingår i vår verksamhets
kommunikationsstruktur, kommer vi använda redan etablerade kanaler för vår kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare kommer vi genomföra en enkätstudie samt
använda oss av olika marknadsföringsinsatser när projektet ska sättas i drift.

Överlämnande
Slutredovisning görs till Curamus styrelse samt Borås Stad

Kriterier för godkännande
Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

Riskanalys
Det skulle kunna finnas en risk att projektet upplevs som en konkurrerande verksamhet till redan
etablerade aktörer. Riskanalys för Curamusprojekt 2 och 3 beskrivs i respektive projektplan.

Projektorganisation
Styrgrupp: Sofie Nelsén, representant från Curamus
Projektledare: Fredrik Arvevik, IKT-samordnare Träffpunkt Simonsland,
Projektgrupp: Fredrik Arvevik – ITK-samordnare, Agneta Gustavsson – anhörigkonsulent, Maria
Nilséus – äldreinformatör, Frivilligsamordnare (ännu inte rekryterad). Till projektgruppen kan
sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.

Projektbudget
uppstartsmöte/kvartalsmöte/uppföljningsmöte
Studiebesök

Total
15000
25000

Konsulttjänster

50000

Marknadsföring

28000

Föreläsare och aktiviteter

100000

Totalt

218000

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Borås Djurpark AB; Tillbyggnad av befintligt elefanthus
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Bolagets limit hos Borås Stads internbank höjs med 25 miljoner kronor under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner investeringen.

2016-05-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Dnr 2016/KS0442

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Borås Djurpark AB; Tillbyggnad av befintligt
elefanthus
Bakgrund
Styrelsen för Borås Djurpark AB beslöt den 26 april 2016 att påbörja arbete med utbyggnad av elefanthuset. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget anhåller om ett godkännande av att få investera 25 miljoner kronor i en tillbyggnad av befintligt elefanthus, och att få höja bolagets limit i koncernkontot med
motsvarande belopp.
Djurparken har idag fem elefanter, varav två kor är dräktiga med en beräknad nedkomst i maj/juni 2017. Bolaget menar att elefanterna redan idag är trångbodda och
med ytterligare två kalvar blir situationen för djur och skötare oacceptabel ur såväl
djurvälfärd som arbetsmiljö.
Bolaget har sedan tidigare haft planer på en utbyggnad, och omständigheterna påskyndar nu processen för att tillbyggnaden ska kunna vara klar innan de nyfödda kalvarna behöver komma inomhus på hösten 2017.
Förslaget innebär att befintlig rastgård byggs in och 900 kvm inomhusyta tillförs. Investeringen medför en bättre djurhållning, bättre arbetsmiljö samt bättre förutsättningar för besökare att ta del av elefanterna.
Investeringen medför enligt kalkylen en ökad årlig kapitalkostnad på cirka 1,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens bedömning
Som framgår av ägardirektiven äger Borås Stad djurparken för att kunna vara aktiv
inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och kommuninvånare, förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten
hos människor om behovet av naturvård.
Som Kommunstyrelsen konstaterade vid godkännandet av bolagets innevarande budget
kommer det att krävas stora investeringar framöver för att djurparken ska fortsätta vara
ett attraktivt besöksmål. Dessutom krävs investeringar för att bevara en hög kvalitet i
djurvård och djurhållning.
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Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomi genom ökade kapitalkostnader. Ökat besöksantal lär inte täcka kostnadsökningen. Kommunstyrelsen anser ändå att investeringen kan motiveras, för att säkerställa en god djurhållning och ett högt attraktionsvärde. Det är dock viktigt att bolaget arbetar aktivt för en
ökad omsättning och ett på sikt starkare resultat.

Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om tillbyggnaden ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Bolagets limit hos Borås Stads internbank höjs med 25 miljoner kronor under förutsättning
att Kommunfullmäktige godkänner investeringen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Till Kommunfullmäktige

Borås Djurpark AB anhåller om ett godkännande av att få göra en tillbyggnad av befintligt
elefanthus, och för detta ändamål höja bolagets limit i koncernkontot med 25 miljoner
kronor.
Djurparken i Borås är uppbyggd utifrån ett afrikanskt tema och har sedan 1966 haft
afrikanska elefanter i sin kollektion. Elefanten har alltid varit ett av djurparkens viktigaste
djur, en så kallad ”flaggskeppsart”. Samgången med ytterligare sju arter på djurparkens
savann är unik i Europa och vida omtalad.
2001 föddes den första elefantkalven i Borås och Sverige, och fick då stor uppmärksamhet.
Hon namngavs till Kwanza som betyder ”skördens första frukt” på Swahili. Hon finns nu i
Sosto Zoo i Ungern, där hon har fött sin första kalv. Elefantaveln i Borås har sedan den första
kalven varit mycket framgångsrik och det har fötts ytterligare fyra kalvar. Elefanterna i Borås
ingår i det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant, där varje födsel är enormt
viktig för programmets framtid. Här har Borås en framskjuten roll, då vi har en av de
värdefullaste elefantgrupperna i Europa.
Det finns idag fem elefanter i djurparken, varav två kor är dräktiga med en beräknad
nedkomst i maj/juni 2017. Djuren i dagens hus är trångbodda och med ytterligare två kalvar
blir situationen för djur och skötare oacceptabla, dels ur djurvälfärd, men också för
säkerheten i arbetsmiljön för djurparkens personal.
En utbyggnad av dagens elefanthus skulle medföra att djuren skulle få ytterligare 900 kvm.
inomhusyta att vistas på, vilket skulle leda till betydligt bättre djurhållning, framförallt under
vintertid, då temperaturen inte tillåter dem att vara ute under någon längre tid.
Borås Djurpark AB vill bygga in befintlig rastgård, som finns i direkt anslutning till nuvarande
hus. Här skulle också finnas en åskådarläktare i två plan, där besökaren kan ta del av
elefanternas liv på ett inbjudande sätt.
Då elefanthuset ligger där den nya bron ansluter till djurparken/savannen, skulle detta
kunna bli en stor kombinationsattraktion under för och eftersäsong. Med en
inomhusanläggning av föreslagen gestaltning, tillsammans med en grupp av sju elefanter,
varav två kor med små kalvar skulle detta bli en mycket uppmärksammad attraktion, som
skulle leda till fler besökare.

Vi önskar att redan nu påbörja arbetet med programförklaringen till en framtida
upphandling, allt för att inte ”tappa fart” då den nya delen bör vara klar till hösten 2017, då
elefanternas innevistelse ökar och arbetsmiljön för personalen blir mer ansträngd.
Resultatmässigt påverkar inte den tilltänkta byggnationen resultatet och budget för år 2016.
Investeringen läggs in i budgeten för år 2017 tillsammans med en limithöjning på 25 miljoner
kronor i koncernkontot.
Borås Djurpark AB:s styrelse tog beslut på styrelsemötet 2016-04-27, § 15 att påbörja
arbetet med utbyggnad av elefanthuset
Bifogar bilder på tänkt gestaltning av inomhusanläggningen, kalkyl för finansiering samt
kopia på styrelseprotokollet från mötet 2016-04-27.

Borås 2016-05-23
Borås Djurpark AB:s presidium

Styrelseordförande

Borås Djurpark AB

No 125

1(3)

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Borås Djurpark AB och studieresa till Ålborg zoo tisdagen
den 26 april 2016, kl. 9.00-11:00 och onsdagen den 27 april 2016, kl. 13:00-15:00.
Närvarande
Ordinarie:

Suppleanter:

Personalrepr.
Ordinarie

Andreas Ekström (S) , ordf.
Liz Odqvist (S)
Adam Löberg (S)
Urban Svenkvist (M), v. ordf.
Bengt Belfrage ( C )
Anette Molarin (S)
Hanna Cerny (L)

Monica Rehn
Karl-Arne Stern

Övriga:

Bo Kjellson, VD
Stefan Lidh, ekonomichef och sekreterare
Jennie Erlén, marknadschef
Jonas Svensson, avdelningschef

§ 1. Öppnande

Ordförande Andreas Ekström hälsade styrelseledamöterna och tjänstemän
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Liz Odqvist.

§ 3. Dagordning

Styrelsen beslöt godkänna och arbeta efter den utsända dagordningen med
den ändringen att Bo Kjellson redogör för paragraf 7 Zoologiska verksamheten
då Daniel Roth inte kunde medverka, samt att paragraf 15 Saltemads camping
ingår i VD rapporten.

§ 4. Föregående mötes
protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2016-02-29 gicks igenom och godkändes att
läggas till handlingarna.

§ 5. VD-rapport

VD Bo Kjellson redogjorde muntligt och visade bilder enligt följande:
Besöksstatistik
Vi har i år haft parken öppen nio dagar mindre mot ifjol vilket också visar sig i
antalet besökare. Totalt till dags datum är siffran 6.399 färre besök.
Lejonkortsförsäljningen har också minskat något. Det är tidigt på säsongen
och jämför vi oss några år bakåt i tiden ligger vi ändå bra till.
Campingen
Djurparkens presidie har träffat LFF:s presidie för att få till stånd ett avtal på
arrendet. Bo, Stefan och Rune Henriksson från LFF har också träffat Borås
Stads finans och ekonomichef för att diskutera hur campingen skall drivas
framöver. De undersöker med politikerna och återkommer om några veckor.
Migrationsverket var utflyttade sista mars och nu återställs de stugor som de haft.
Antalet gästnätter utan att räkna med Migrationsverket har minskat med cirka
16 % från 6.591 till 5.538. Trots detta visar uthyrningen ett bättre resultat i år
p.g.a. att dyrare stugor hyrts ut istället.
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SDF årsmöte och EAZA counsilmöte
Bo redogjorde från SDF:s årsmöte och att han är vald som vice ordförande
ett år framåt. EAZA:s councilmöte som består av 50 personer som representerar
sin institution och det land de kommer ifrån. Sverige har två representanter
och det är Mats Höggren som är VD på Nordens Ark samt Bo Kjellson.
I år valdes bl.a. en ny ordförande för den europeiska djurparksföreningen.
§ 6. Projektering utbyggnad av
elefanthuset

Avdelningschef Jonas Svensson började med att visa hur det ser ut i broområdet
och hur byggnaden med trapphuset växer, samt hur det ser ut i barnens zoo
området där etapp 1 håller på att färdigställas. Där ponnyridningen tidigare
var görs ett kaninhägn med rör. Tanken är att barn skall gå in i rören och klättra
upp på en låg klättervägg och komma upp till en kupol där man kan se
kaninerna i markperspektiv. Rören är så stora att också rullstolar kan köras in.
Vidare planeras lösdrift i området med alpackor.
Jonas visade sedan bilder på hur ett tänkt elefanthus kan komma att se ut
både inifrån och utifrån. Styrelsen föreslår att man tar upp frågan om projektering
om utbyggnad av elefanthuset under övriga frågor.

§ 7. Zoologiska verk samheten

Bo visade bilder och redogjorde muntligt för förändringar i den zoologiska
verksamheten.
Det har inte hänt så mycket på djurfronten ännu. Det har kläckts två
humboldtpingviner och fem flamingos. Vi har fått en zebra från Prag zoo,
en varg från Skånes djurpark och en från Järvzoo. Vidare kommer vi att få
en järv imorgon från Kristiansands dyrepark i Norge.
I fjol skickade vi en järv till Skottland och en till USA. Glädjande är att båda två
fått ungar i sina nya hem.

§ 8. Marknadsrapport

Marknadschef Jennie Erlén informerade om att det hänt mycket i parken sedan
förra mötet. Under vecka 12 byttes allt i parken till den nya loggan. Allt gick
bra och man kan nu se våra olika teman med färgnyanser på olika platser.
Vidare har nya kläder köpts in till personalen, nya trycksaker skickats till hotell och
turistbyråer, ny 3D karta för parken har tagits fram, traktorbanan kommer att
fräschas upp och tågsafarin lyfts med en bättre skyltning.
Den digitala djurparken utvecklas också i mobilappen och på hemsidan.
Nya TV skärmar har köpts in för att informera besökarna i entréområdet.
Vår mediestrategi är uppbyggd på att vi skall synas i bl.a. digitala och sociala
kanaler, radio, PR, utomhusreklam och printannonser.
Projektgruppen med marknad och restaurang/kiosk har arbetat med att göra
försäljningsställena attraktivare genom varuexponeringar, flöden och omflyttning
av varor. Vidare har vi tillsammans med Paussystem tagit fram en egen blandning
av vårt eget kaffe som kommer att säljas på samtliga försäljningsställen samt
också som profilkaffe i 250 gramspåsar.

§ 9. Resultatrapport

Ekonomichef Stefan Lidh gick igenom resultatrapporten t.o.m. mars för företaget
totalt och på kostnadsställenivå. Rapporten visar ett resultat som är 914 tkr bättre
än budget.
Bil. 1

§ 10. Bolagsordning och
ägardirektiv

Andreas presenterade den bolagsordning och ägardirektiv som antogs av
Kommunfullmäktige 2015-03-26. Då det inte skett några ändringar beslutar
styrelsen att uppdatera bolagsordningen och ägardirektivet.
Bil. 2-3

§ 11. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion

Då det inte skett några förändringar i styrelsens arbetsordning och VD instruktion
beslutar styrelsen att uppdatera dem.
Bil. 4-5
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§ 12. Förlängning av
Andreas berättade om att det finns ett antal policys i djurparken som är oförändrade.
oförändrade policys Dessa gicks igenom .
Styrelsen uppdaterar följande policys som tidigare antagits.
* Arbetsmiljöpolicy
* Alkohol och drogpolicy
* Tobakspolicy
* Jämställdhetsplan
* IT-policy
* Miljöpolicy
* Finanspolicy
* Plan vid extraordinära händelser

Bil. 6
Bil. 7
Bil. 8
Bil. 9
Bil. 10
Bil. 11
Bil. 12
Bil. 13

§ 13. Förlängning av
internkontrollplan

Andreas informerade om att den förändring som gjorts i internkontrollplanen
jämfört med föregående år är att djurparken lagt till negativ påverkan på
försäljningen som en riskdefinition och i riskbeskrivningen risk för dålig försäljning
p.g.a. vädret.
Styrelsen beslutar att anta den nya internkontrollplanen för år 2016.

§ 14. Stiftelseförordnande
för Borås Djurparks
bevarande och
insamlingsstiftelse

Bo redogjorde för tankarna att starta Borås Djurparks bevarande och insamlingsstiftelse och stadgarna gicks igenom. Styrelsen tycker att det är ett bra initiativ
att särskilja att gåvor går direkt in i stiftelsen.
Styrelsen ger VD i uppdrag att starta upp stiftelsen och att utse en styrelse för
den.

§ 15. Övriga frågor

Andreas redogjorde för två remisser som kommit. Program för föräldrastöd och
Drogpolitiskt program. Båda tillstyrks.
Styrelsen beslutar att ge i uppdrag åt VD att påbörja arbetet med utbyggnad
av elefanthuset.

§ 16. Mötets avslutande

Ordförande Andreas Ekström framförde sitt tack för ett givande möte och
avslutade mötet klockan 15:00.

Vid protokollet
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Borås Djurpark AB
Kalkyl för finansiering - utbyggnad av Elefanthus
Lånebehov
Kalkylräntan beräknas till
Avskrivningskostnad
Utbyggnad av Elefanthus

25 000 000
3,50%

-875 000

Belopp

År

25 000 000

35

-714 286

( beräknad snittid enligt K 3 )

Årlig kostnad

-1 589 286

Möjlighet till finansiering
Besöksökning för att finansiera investeringen beräknas till
9 000 besökare.
9 000
180 kr

1 620 000
30 714

Borås Djurpark AB - Ett kommunalt bolag
Box 502, 501 13 Borås, 033 - 35 32 77 (Entré), 033 - 35 32 70 (Kontor)
info @ boraszoo.se, boraszoo.se

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt beviljas ansvarsfrihet
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.

2016-05-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-25
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0426 135
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-05-24/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0426

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 15 april 2016, årsredovisning
2015 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2015 redovisas till + 5 227 tkr jämfört med + 13 966 tkr för 2014. Det
egna kapitalet uppgår till 21 738 tkr.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt beviljas
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och
Annette Carlson (M); Trafikflöden till Viareds
industriområde
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0664 311
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-03-29 / bh
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Dnr 2013/KS0664 311

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och
Annette Carlson (M); Trafikflöden till Viareds
industriområde
Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-10-23 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets
trafiklösning samt trafikflödena för hela Viareds Industriområde.
Motionen har inte varit remiterad
Trafikverket och Borås Stad driver en omfattande åtgärdsvalsstudie, Noden Borås.
Studien görs i två steg där första delen ska hantera övergripande trafikfrågor som kan
spelas in till regional och nationell transportinfrastrukturplan. Den delen förväntas
vara klar i december 2016. Brister i trafiken, kring Viared samt på Rv27 och Rv40, är
identifierade och kommer att studeras i detta arbete.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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MOTION

2013-10-24

TRAFIKFLÖDEN TILL VIAREDS INDUSTRIOMRÅDE

Det är bra att nya företag vill etablera sig i Borås och på Viared. Problemet är den ökade trafikintensitet
som detta innebär. Redan idag blir det vid vissa tidpunkter köer vid de två trafikmot som leder till
Viared; Viaredsmotet (83) och Nabbamotet (82).
Viaredsmotet är tvåfiligt samt är en rondell men detta gäller ej för Nabbamotet.
På Nabbamotet kommer trafiktrycket att öka nu när det nya köpcentra öppnas samt när Viareds nya
områden tas i anspråk. Därför måste Nabbamotets trafiklösning ses över så att trafikflödet över detta
trafikmot inte skapar köer ute på Motorvägen (R 40). Men man behöver även se över trafikflödena för
hela Viareds Industriområde och om det behövs nya Trafikmot ifrån motorvägen (R40).

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets trafiklösning samt trafikflödena för hela
Viareds Industriområde enligt ovanstående argument.

Nils-Åke Björklund (M)
Annette Carlson (M)

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss: Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket,
Varberg-Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0137 532
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-05-12 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2016/KS0137 532
Ert dnr TRV2016/24438

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Trafikverket

Svar på remiss: Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket, Varberg-Borås
Borås Stad anser att det är viktigt att ha en mycket hög ambitionsnivå för
Viskadalsstråket. Andra alternativ visar mer på en avveckling vilket är helt i strid mot
både kommunala och regionala mål. Där av är inriktningsalternativ C för både väg
och järnväg att rekommendera.
Det är viktigt att redan beslutade åtgärder som finns redovisade i dokumentet
genomförs i närtid och att de inte riskerar att omprövas på nytt. Bland dessa objekt
finns bland annat mötesseparering 2+1 med mitträcke sträckan Fritsla-Kråkered,
vilket är mycket angeläget att detta genomförs för att öka trafiksäkerheten på den
mest trafikerade sträckan i stråket.
Viskadalsbanan
Ur en nationell synvinkel kommer denna bana ha en mycket viktig betydelse främst
för godstrafiken. Den kan utgöra en viktig del för omledning förbi Göteborg, vilket
innebär en fullsatsning för att kunna nå dessa mål. Varbergs hamn utgör en viktig
punkt för att både exportera och importera varor till Sverige. Hur Viskadalsbanan
förbinds med hamnen saknas dock i åtgärdsvalsstudien, vilket bör kompletteras innan
färdigställande. Likaså saknas beskrivningar hur Viskadalsbanan kopplas till Borås
näringsliv samt till övriga järnvägar. För att få en effektiv omledningsbana behöver
banorna ses i ett sammanhang.
I Borås Stads nuvarande översiktsplan finns en yta reserverad för möjlig omlastning
för gods som ligger strax söder om korsningspunkten för Viskadalsbanan och Rv27.
Utredningar om lämpligheten är dock inte utredd.
Persontrafiken på Viskadalsbanan är viktig främst på regional och mellankommunal
nivå, där pendlingstiden och turtätheten är den mest avgörande faktorn för ett ökat
tågresande. Regionens målbild för tåg redovisar höga mål för tågresandet vilket kräver
att åtgärdsvalsstudien definitivt bör svara upp mot detta mål. Att kunna resa mellan
Borås och Varberg på under 60 minuter är ett minimikrav för att
arbetsmarknadsregionen ska utvecklas på ett tillfredställande sätt.
I syfte att utöka antalet tågresenärer till och från Viskafors bör stationsläget flyttas
längre norr ut. Ett centralt stationsläge i nära anslutning till torget skulle förbättra
tillgängligheten, närheten och attraktiviteten.
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Viskadalsbanan kommer dessutom ha en mycket viktig betydelse för att
sammanbinda Viskadalen med den planerade Götalandsbanan.
Rv 41
Inriktningen för Rv41 bör vara ökad säkerhet samt ökad tillgänglighet för
näringslivets transporter och persontransporter.
Det är viktigt att vägen även möjliggör för ökat företagande i viktiga punkter.
Utvecklingen av området kring Sobacken pågår och bör kunna möjliggöra ytterligare
företagsetableringar. I korsningspunkten mellan Rv41/Rv27 finns redan nu ett ökat
tryck från näringslivet att kunna etablera sig. Denna möjlighet bör kunna tillgodoses
framöver om utredningar visar på att området är lämpligt.
Viskafors är en viktig serviceort för den södra delen av kommunen. Det är viktigt att
orten är lättillgänglig för samtliga trafikslag. Bostadbyggnation bör vara intressant på
både kort och lång sikt för att stärka servicen och möjliggöra för ökat kvarboende för
alla åldrar. Utfarten på Rv41 bör ses över och en cirkulationsplats bör övervägas för
att öka trafiksäkerheten.
Rv41 är viktig för arbetspendling i stråket. Störst pendling sker i norra änden av
stråket. Utöver arbetspendling finns en hel del fritidsresor som reser Borås-Varberg.
Denna är som mest påtaglig under sommarhalvåret. Denna trafik har inte beskrivits
speciellt tydligt i rapporten.
Väg 1610
Huvudinriktningen för denna väg bör vara trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
oskyddade trafikanter samt åtgärder som gynnar hållbara trafikslag. Däribland ser
Borås Stad några särskilda åtgärder som bör få en extra tyngdpunkt.
 Gång- och cykelväg mellan Borås Ridhus-Rydboholm samt ViskaforsSvaneholm. Den förstnämnda är redan projekterad samt är ett av objekten
som Borås Stad har prioriterat till Trafikverkets cykelsatsning på utbyggnad av
cykelvägar längs regionala vägar i Västra Götaland 2016-2020.
 Vägutformning inom tätorter för att öka säkerheten för främst oskyddade
trafikanter.
 Förbättra attraktiviteten för kollektivtrafikresenärer, både genom god turtäthet
samt att den fysiska utformningen av hållplatser/stationer (inkl.
pendelparkering) samt gångförbindelser till dessa platser.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
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Enligt sändlista

Kopia till:

Diariet

Remiss
Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås
Bakgrund
Viskadalsbanan går mellan Varberg och Borås. Den är viktig för bland annat regional pendling. Banan
är även en omledningsbana för gods vid störningar i järnvägssystemet (Västkustbanan). Banan har
generellt sett en låg standard bland annat på grund av ett eftersatt underhåll.
Väg 41 mellan Varberg och Borås år också en viktig länk för gods- och persontrafik. Trafiksäkerheten
är låg på vissa sträckor av vägen. Väg och järnväg ligger mycket nära varandra i delar av stråket och det
finns många plankorsningar. I vissa områden av Viskadalen råder det även skred- och rasrisk.
För att bidra till en hållbar utveckling av Viskadalsstråket behövs en helhetssyn i planeringen av
trafiksystemet och samhället. En förståelse för dagens situation med kända brister kopplat till framtida
utveckling och övergripande mål behöver skapas.
Trafikverket startade därför åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket under senhösten år 2014 tillsammans
med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Varbergs, Marks och Borås
kommuner.
Målet med studien är att ta fram en långsiktigt hållbar inriktning av åtgärder för underhåll och
utveckling av stråket Varberg-Borås. Målet är också att studien ska vara ett användbart underlag för
nuvarande och framtida nationell och regionala transportinfrastrukturplaner.
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Ett utkast till huvudrapport inklusive bilagor är framtaget och för att komma vidare i det gemensamma
arbetet önskar Trafikverket få synpunkter på studien.
Remissmaterialet
Materialet består av en huvudrapport inklusive bilagor samt en kortversion av rapport.
I utkast till huvudrapport redovisas sex inriktningsalternativ och preliminära slutsatser.
Inriktningarna är paket av åtgärder med olika ambitionsnivåer, som omfattar fyrstegsprincipens alla
steg, för att åtgärda identifierade brister och bidra till måluppfyllelse. Tre inriktningsalternativ för
järnväg respektive tre för väg och kollektivtrafik har arbetats fram. Inriktningarna för väg och järnväg
kan kombineras med varandra.
Trafikverket lämnar i detta skede av processen inte något eget förslag till val av inriktning. Vi vill samla
in och bearbeta remissinstansernas förslag och synpunkter innan vi går vidare med ett sådant
ställningstagande. Vår förhoppning är att det efter remisstiden ska vara möjligt att tillsammans med
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Varbergs, Marks och Borås kommuner ta
fram en gemensam inriktning, möjligen genom en avsiktsförklaring, för hur planeringen i stråket ska
fortsätta, både på kort och lång sikt.
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Följande frågor önskar vi få svar på:
Mål och funktion
-

Hur vill ni att Viskadalsstråket ska utvecklas på såväl kort som lång sikt?
o

Stämmer framtagna mål för stråket överens med er bild?

o

Anser ni att er synvinkel finns beskriven/beaktad i åtgärdsvalsstudien?

o

Anser ni att några definierade funktioner och mål ska ges större vikt än andra? På kort
sikt? På lång sikt?

Inriktningsalternativ
-

Om ni skulle välja ett inriktningsalternativ, vilket skulle det i så fall vara? Vilken eller vilka
inriktningar?
o

Då inriktningsalternativen för järnväg, väg och kollektivtrafik är kombinerbara, finns
det några kombinationer av inriktningarna som är mer önskvärda än andra?

o

Det är även fullt möjligt att förorda en kompromiss mellan de redovisade
inriktningarna och med olika kombinationer av åtgärder.

Slutsatser
-

Saknas det några slutsatser?

-

Är det någon slutsats som ni inte håller med om?

Övriga synpunkter på underlaget?
Fortsatt samverkan genom avsiktsförklaring?
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I åtgärdsvalsstudien konstateras att samverkan behövs mellan Trafikverket, regioner och kommuner
för att uppnå åtgärdsvalsstudiens mål, då ansvaret för planering och genomförande av studerade
åtgärder ligger på olika parter.
-

Hur kan ni bidra till utvecklingen av stråket och till att åtgärdsvalsstudiens mål uppfylls?

-

Skulle ni ha intresse av att gemensamt ta fram en avsiktsförklaring kring samverkan för bättre
integrering av markanvändning, infrastruktur och trafikplanering på kort och lång sikt, efter
avslutad studie? Möjligt innehåll:
o

Gemensam inriktning.

o

Överenskommelse om genomförande av ev. fördjupade studier (tätorter,
trafiksäkerhet, tillgänglighet, markanvändning).

o

Överenskommelse om hur inriktning, resultat och mål från ÅVS Viskadalsstråket ska
följas upp.
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Kostnadsbedömningar
Kostnadsbedömningarna för åtgärder och inriktningar i rapportens remissversion är preliminära och
osäkra. Dessa kommer att verifieras under remisstiden.
Efter remiss
Efter remisstiden kommer:
-

Trafikverket sammanställa och beakta inkomna remissvar och färdigställa rapporten för
åtgärdsvalsstudien.

-

ett arbete påbörjas med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring, om intresse finns.

-

Trafikverket ta fram ett beslut om inriktning, oberoende om en gemensam avsiktsförklaring
kommer tillstånd.

Remissvar
Trafikverket önskar svar senast 15 juni 2016.
Svar skickas med e-post till diariet.goteborg@trafikverket.se eller med post till Trafikverket,
Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2016/24438.

Med vänliga hälsningar

Kerstin Boström

Enhetschef Utredning

Projektledare för
åtgärdsvalsstudien

Trafikverket region Väst

Trafikverket region Väst
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Sändlista
Borås bilfrakt
Borås stad
Boråsregionens kommunalförbund
Branschförening tågoperatörerna
Derome
Eson Pac
Fristads express
Göteborgs Hamn AB
Hallands Hamnar
Hallandstrafiken
Lantbrukarnas riksförbund
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Mantum
Marknad Varberg
Marks kommun
Markslöjd
Region Halland
Strängbetong
Sveriges bussföretag
Sveriges Transportindustriförbund (Transportgruppen)
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Sammanfattning
Viskadalsstråket är beläget i Viskadalen mellan Borås och Varberg och är en viktig länk mellan
Västkuststråket och Boråsregionen. Stråket innefattar järnvägen Viskadalsbanan, väg 41 samt ett
flertal andra vägar med koppling till väg 41, till exempel väg 1610 mellan Kinna och Borås och väg 850
mellan Värö (Bua) och Veddige.
Landskapet i Viskadalsstråket består till stor del av sprickdalslandskap med höga natur- och
kulturhistoriska värden. Naturvärdena är ofta kopplade till vattendrag och ravinsystem samt till
odlingslandskapet som har en stor artrikedom. Befolkningen bor främst i samhällena i dalen, i
närheten av ån Viskan och i anslutning till infrastrukturen.
Väg 41 är utpekad som en del av det nationellt funktionella vägnät och fungerar som en viktig länk för
både gods- och persontrafik. Vägen är betydelsefull för näringslivets transporter, lokala och regionala
personresor, kollektivtrafik samt för turismen i området. Gång- och cykelvägarna i stråket har en
korsande funktion som leder över väg och järnväg samt en, i mer begränsad omfattning, längsgående
funktion för rörelser längs stråket. Viskadalsbanan trafikförsörjer befolkningen i stråket både lokalt
och regionalt samt fungerar som omledningsbana för gods vid störningar i omkringliggande
infrastruktur. I övrigt är trafiken på banan nästan uteslutande persontrafik.
Både väg och järnväg i Viskadalsstråket har i dagsläget brister som t ex låg standard på grund av
eftersatt underhåll, låg trafiksäkerhet, många plankorsningar, problem med buller och vibrationer
samt skred- och rasrisk. Stråket utgör även på många ställen en barriär för korsande rörelser,
exempelvis i de samhällen där väg 41 och Viskadalsbanan går rakt igenom.
Med utgångspunkt i nationella och regionala mål samt med kunskap om nuvarande situation och
relevanta prognoser för transportefterfrågan har ett antal mål för Viskadalsstråket tagits fram.
Utifrån mål, identifierade funktioner och brister har tre inriktningsalternativ med åtgärder för järnväg
respektive väg och kollektivtrafik tagits fram.
Nyckelfrågor i studien som inriktningsalternativen fokuserar på är bland annat beroendeförhållandet
mellan väg och järnväg. Vägen och järnvägen ligger på flera delsträckor nära varandra och är i många
fall sammankopplade genom mindre vägar och plankorsningar. Detta ger en komplexitet som kan
försvåra vid eventuella ombyggnader eller andra åtgärder. En annan viktig fråga är hur resor
genomförs och kommer att genomföras av stråkets användare, både i dagsläget och i framtiden. Detta
påverkar bland annat kollektivtrafikens roll kopplat till personbilstrafiken. Efterfrågan på
kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering (som stödjer eller
förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till kollektivtrafiken med gång och cykel
samt kollektivtrafikens attraktivitet (trygghet, komfort mm.). Hantering av godstransporter är också
en viktig fråga.
Samtliga inriktningsalternativ har slutligen effekt- och kostnadsbedömts och jämförts med varandra
utifrån deras respektive måluppfyllnad.
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Organisation och medverkande
Åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket Varberg - Borås har utarbetats av Trafikverket tillsammans
med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Varbergs kommun, Marks kommun samt Borås Stad.
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Dialogmöten med politiken
Följande var inbjudna: Presidierna i kommunstyrelserna i Borås, Marks och Varbergs kommun,
Boråsregionens presidium, beredningen för hållbar utvecklings (BHU) presidium och
Kollektivtrafiknämndens presidium i Västra Götalandsregionen, Tillväxtutskottet i Region Halland.
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Inledning och bakgrund
Viskadalsstråket är beläget i Viskandalen mellan Varberg
och Borås och fungerar som en viktig länk mellan
Västkuststråket (Västkustbanan och E6) och
Boråsregionen. Stråket innefattar järnvägen
Viskadalsbanan som är viktig för bland annat regionala
och lokala personresor samt för omledning av gods vid
störningar i järnvägssystemet. Väg 41 är en viktig länk
för både gods- och persontrafik. Förutom sin betydelse
för näringslivets transporter samt lokal och regional
pendling är stråket viktigt för turismen i området.
Både Viskadalsbanan och väg 41 har idag brister såsom
låg standard på grund av eftersatt underhåll, låg
trafiksäkerhet, många plankorsningar, problem med
buller och vibrationer samt skred- och rasrisk. Stråket är
även på många ställen en kraftig barriär för korsande
rörelser, till exempel där väg 41 och Viskadalsbanan går
igenom samhällen.
För att bidra till en hållbar utveckling av
Viskadalsstråket behövs en förståelse för dagens
situation med kända brister kopplat till framtida
utveckling och övergripande mål skapas. Dessutom
behövs förslag på inriktningar och lösningar, samt ett
klargörande av hur och när medel i gällande
transportplaner ska fördelas.

Figur 1. Karta över Viskadalsstråket

Trafikverket startade därför åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket under senhösten år 2014 tillsammans
med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Varbergs, Marks och Borås
kommuner.

Metod - åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen
En åtgärdsvalsstudie är ett tidigt steg i planeringsprocessen med tyngdpunkt i dialog med berörda
aktörer och intressenter. Studien genomförs innan den formella planprocessen tar vid och ska leda till
att hitta lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.
Fyrstegsprincipen ska användas när tänkbara lösningar analyseras. Fyrstegsprincipen är ett
förhållningssätt för hushållning med resurser och minskning av transportsystemets negativa påverkan.
Åtgärder ska analyseras med fyrstegsprincipen som grund:
Steg 1. Tänk om – åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt.
Steg 2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.
Steg 3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
Steg 4. Bygg nytt – nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Tillämpas om behovet inte
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
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Förutsättningar
Landskap
Landskapet i Viskadalsstråket består till stor del av sprickdalslandskap med höga natur- och
kulturhistoriska värden. Naturvärdena är ofta kopplade till vattendrag och ravinsystem samt till
odlingslandskapet som har en stor artrikedom.
Området har dokumenterade kulturhistoriska värden såsom riksintresse för kulturmiljö och flertalet
fornlämningar. I södra delen av stråket är risken för allvarliga konsekvenser vid översvämningar hög.
Området längs Viskan är också utpekat som känsligt ur stabilitetssynpunkt.

Figur 2. Typsektion av sprickdalslandskapet

Boendemiljö och näringsliv
Stråket går genom Region Halland och Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Varberg,
Mark och Borås Stad. Befolkningen bor i dalen
och främst i samhällena i stråket, i närheten av
ån Viskan och i anslutning till infrastrukturen.
Varberg och Västkusten är en stor målpunkt för
turism, särskilt under sommartid. Borås är idag
ett centrum för textildesign och är en
välutvecklad handelsstad, vilket attraherar
många besökare.
Målpunkterna för näringslivets transporter i
stråket är främst de olika större industrierna,
där den södra delen av stråket står för den
högsta andelen. Exempel på målpunkter är
Derome trä, Järlöv (Strängbetong) och
Textilindustrin i Horred samt Kinna/Skeneområdet och Borås. Utanför stråket är
målpunkterna Väröhalvön, Varbergs hamn,
Västkuststråket (norr och söder).
Där väg 41 och Viskadalsbanan går genom
samhällen är infrastrukturen på många ställen
en barriär för korsande rörelser. Problem med
Figur 2. Befolkningens fördelning över stråkets tätorter
buller och vibrationer är också störst och berör
flest boenden där väg och järnväg passerar genom samhällena.
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Infrastruktur och standard
Väg 41 är en länk mellan väg E6 och väg 40 och binder samman kommunerna och huvudorterna
Varberg, Mark och Borås med varandra. Vägens standard varierar längs stråket med en vägbredd
mellan 6,5 och 13 meter. Delar av vägen är mötesfri 2+1 väg, i övrigt har vägen två körfält förutom en
kortare sträcka i Borås där vägen är fyrfältig. Ca 200 anslutningar återfinns längs väg 41. Av dessa är
cirka 60 till enskilda fastigheter, 50 till lokalvägar och 50 korsningar i tätort. En stor del av de små
korsningspunkterna till en eller ett fåtal fastigheter återfinns på sträckan Järlöv-Skene samt sträckan
som saknar mittseparering söder om Veddige.
Möjligheten att till fots eller med cykel ta sig fram längs väg 41 är mycket begränsad. Andra vägar i
stråket är väg 1610 mellan Kinna och Borås, väg 1634 mellan Kinna och Ramslätt och väg 850 mellan
Bua och Veddinge. Gång- och cykelvägar finns främst i samhällena och fungerar som ett medel att ta
sig till lokala målpunkter och för att korsa väg 41 och Viskadalsbanan.
Viskadalsbanan sträcker sig mellan Borås och Varberg och används primärt för persontrafik.
Viskadalsbanan är också utpekad som omledningsbana för godstransporter vid störningar på övriga
järnvägar (framför allt vid störning på Västkustbanan Varberg-Göteborg). Järnvägen är
enkelspårig/elektrifierad och bemannas av tågklarerare som manuellt sköter tågmöten. Det finns
många korsningspunkter med olika typer av vägar längs banan. Totalt finns 182 plankorsningar varav
51 utrustade med skydd i form av bommar och/eller signaler medan övriga är oskyddade. Hastigheten
längs banan varierar mellan 75 och 110 km/h. Inför 2017 är en hastighetssänkning till 80 km/h
aviserad för delar av sträckan på grund av banans dåliga skick.
Reinvesteringsbehovet i Viskadalsbanan är stort i såväl bankropp, banöverbyggnad som i
kontaktlednings- och signalanläggningarna. Banöverbyggnaden har under senare år upprustats på
sträckan Skene-Borås. I övrigt bedöms anläggningen ha nått sin tekniska livslängd. Och om inga
reinvesteringar genomförs bedöms banan inom en tidshorisont på 10-15 år ha fått sådana restriktioner
att det inte längre är möjligt att upprätthålla persontrafiken på sikt.
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Resor och transport
Trafikmängden på väg 41 varierar idag till i huvudsak mellan ca 5 000-7 500 fordon/dygn, varav
ca 500-1 000 fordon/dygn utgörs av tung trafik, se figur 3 och 4. Högre trafikmängd återfinns nära
Borås och Varberg samt norr om Viskafors. De största godsflödena på väg genereras främst i den södra
delen av stråket.

Figur 3. Trafikmängd (fordon/dygn) längs väg 41.

Figur 4. Antal tunga fordon (fordon/dygn) längs väg 41

Pendlingen i stråket sker till största delen inom den egna hemkommunen eller ut från stråket. De
överlägset största strömmarna av pendling som sker inom den egna kommunen finns i Borås
respektive Varberg. Pendlingen i stråket har ökat med cirka 24 % mellan åren 2004 och 2013,
framförallt genom att utpendlingen från Marks kommun ökat, särskilt i riktning mot Borås.

Figur 5: Arbetspendling inom, mellan och ut från respektive kommun, år 2013. Figuren ska ses som en indikation
på relationerna mellan in och utpendling respektive inom och mellankommunal pendling. Fördelningen och antal i
själva stråket är enbart indikativt.
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Trafiken på Viskadalsbanan är nästan uteslutande persontrafik. Turtätheten på banan är ett tåg per
timme och riktning under högtrafik, och glesare under lågtrafik. Restiden uppgår till cirka 75 minuter
för hela stråket, varav sträckan mellan Kinna och Borås tar cirka 25 minuter.
Busstrafiken i stråket har dels en matande funktion till tågtrafiken och tunga busslinjer, dels en
kompletterande funktion till tågen för att höja kollektivtrafikens kapacitet under högtrafik. En
tredjedel av de kollektiva resorna görs med Viskadalsbanan och ca två tredjedelar görs med buss.
En stor del av resandet med kollektivtrafik är skolpendling.

Figur 6. Trafikering Viskadalsstråket, tåg och buss.

Stråkets funktion
Stråkets nuvarande funktion har identifierats, det vill säga hur stråket används. Den funktion
infrastrukturen fyller bidrar till att uppfylla uppsatta mål, exempelvis de transportpolitiska
målsättningarna. Identifieringen av funktion är därmed en viktig del i arbetet av att generera,
analysera och utvärdera effekten av olika åtgärder.
Väg 41 är utpekad som nationellt funktionellt vägnät och är en regionalt viktig väg för godstransporter,
långväga och dagliga personresor, kollektivtrafik och besöksnäring. Väg 41 och väg 1610 har en lokal
funktion för besöksnäring, kollektivtrafik och personresor samt för enskilda fastigheter som har vägen
som enda anslutning. Gång- och cykelvägarna har en korsande funktion som leder över väg och
järnväg samt en begränsad längsgående funktion som möjliggör rörelser längs med stråket.
Viskadalsbanan har med anledning av de många stationerna och i kraft av att vara den enda
kollektivtrafikförbindelsen på vissa delsträckor en regional och lokal funktion för persontågstrafik och
besöksnäring i stråket. Banan har också en funktion som matarbana till Västkustbanan, Kust till
kustbanan och Västra stambanan. Viskadalsbanan fungerar som omlednings-bana för godstransporter
vid störningar på övriga järnvägar och används för enstaka godståg med start och mål i stråket.
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Mål för Viskadalsstråket
Det nationella transportpolitiska målen med tillhörande funktionsmål och hänsynsmålet samt ett antal
regionala mål (bland annat Målbild tåg 2035 – Västra götalandsregionen och Utredningsalternativ
järnväg Halland) har tillsammans med kunskap om nuvarande situation och relevanta prognoser legat
till grund för de mål som tagits fram i åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket. Målen är framtagna i
samråd med projekt- och styrgruppen och ligger till grund för de åtgärder som föreslås i stråket.
-

Viskadalsstråket – en gemensam arbets- och utbildningsmarknad (M1)
Binda kommunerna i stråket närmare varandra för att stärka möjligheten för människorna att
arbeta i de andra orterna samt ge företagare ett större upptagningsområde för arbetskraft och
kunder. Att med infrastrukturen skapa förutsättningar för och främja tillväxt och näringsliv
respektive besöksnäring, både lokalt i stråket men även i stråket som helhet.

-

Ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn (M2)
Att öka tillgängligheten till Stockholm och Malmö/Köpenhamn främst för kollektiva resor.

-

En konkurrenskraftig kollektivtrafik för lokala och regionala resbehov (M3)
Öka konkurrenskraften för lokala och regionala kollektivtrafikresor och därmed öka
marknadsandelen personresor som sker med kollektivtrafik.

-

Säker trafiksituation på väg och järnväg (M4)
Minskat antal skadade i trafiken, både på väg och på järnväg. Högre standard på väg 41 och
ökad kvalitet på järnvägen och stationerna. Oskyddade trafikanter bör i största mån separeras
från övrig trafik.

-

Tillgänglighet för alla (M5)
Alla ska kunna nyttja transportsystemet i stråket utan att hindras av barriärer av olika slag.
Hållplatser och stationer ska tillgänglighetsanpassas, vilket exempelvis innebär jämna ytskikt,
ledstråk, fler anslutande gång- och cykelbanor och/eller pendelparkering för cykel och bil.

-

En god livsmiljö (M6)
Tätorter och annan bebyggd miljö i stråket ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.
Livsmiljön ska vara trygg men framförallt säker och buller- och vibrationsstörningar från
trafiken ska minska.

-

Minskade utsläpp av koldioxid och ökad energieffektivitet (M7)
Resorna och transporterna, både på väg och järnväg, i stråket ska sträva mot ett minskat
energianvändande och minskade utsläpp av koldioxid vilket bidrar till miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan.

-

Säkra och robusta godstransporter i stråket (M8)
Näringslivets transporter är omfattande i stråket och därmed också en viktig aspekt att beakta
i trafiksäkerhets och framkomlighetsperspektiv.
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Framtida transportefterfrågan
För att sammanfatta den framtida transportefterfrågan på väg har två olika scenarier använts:
Trafikverkets klimatscenario och Trafikverkets basprognos. För transportefterfrågan på
Viskadalsbanan har Trafikverkets basprognos 2035 och ambitionen för Viskadalsbanan i Västra
Götalandsregionens Målbild Tåg 2035 använts. I tabell 1 redovisas utvecklingen av
transportefterfrågan för studiens olika prognoser, samt antalet resor idag.
Tabell 1. Antal resor idag samt framtida transportefterfrågan, redovisat i antal fordon per dygn. Uträknat med
ökningstal från tabell i kapitel 5.3 i huvudrapporten.

Transportsätt

Antal resor idag,
(2014)

Antal resor år
2035 Basprognos

Antal personresor
Målbild tåg 2035

Trafikverkets
Klimatscenario

Viskadalsbanan

1 200

2 250

3 000

-

Personbil

4200-9000

9300-19900

-

8400-18000

Lastbil

500-1 000

1150-2300

-

500-950

I samtliga prognoser ökar antalet resor på Viskadalsbanan. Antalet resor med personbil ökar i både
Basprognosen och Klimatscenariot. Antalet resor med lastbil ökar i basprognosen men minskar i
Klimatscenariot. Med utgångspunkt i dessa prognoser har ett antal trafikeringsupplägg för
kollektivtrafik tagits fram som svarar mot olika målbilder. Trafikeringsuppläggen fokuserar på järnväg
och utgör bas till inriktningsalternativen och de åtgärder som inkluderas i dessa. Se Bilaga 1 PM
Trafikeringsupplägg för kollektivtrafiken.
Efterfrågan på godstrafik på järnväg är och bedöms även i framtiden vara liten. Störst efterfrågan
kommer från behov av omledning och eventuellt även som reguljär färdväg för godstrafik runt
Göteborg.

Brister och behov
Med utgångspunkt i den nuvarande tekniska standarden för väg och järnväg kopplat till stråkets
funktion och mål har ett antal brister identifierats. Bristerna är uppdelade på väg respektive järnväg
och beskrivs som typbrister vilket innebär att bristerna inte är platsspecifika och kan förekomma på
flera ställen längs med stråket.

Brister för väg
Varierande (V1) och låg hastighet (V2) samt långsamtgående fordon (V10)
Hastigheten varierar mellan 40 och 100 km/timme på väg 41 vilket ger längre restid, sämre komfort,
ökade utsläpp på grund av inbromsningar och accelerationer. Kombinationen av långa sträckor med
låg hastighet, smal sektion, låg geometrisk standard kan medföra trafikfarliga situationer med bland
annat omkörningar samt längre restid. Jordbruksfordon och andra långsamtgående fordon på väg 41
leder också till önskemål om omkörning och längre restider.
Låg korsningsstandard och stort antal väganslutningar (V3 & V4) - Väg 41 har, på ej
mötesseparerade delar, ett stort antal anslutningar med väjnings- eller stopplikt. Ett stort antal in- och
utfarter från privata fastigheter förekommer också. Vid vissa av plankorsningarna är hastigheten sänkt
vilket leder till ökade restider för trafik på väg 41. Vid många mindre korsningspunkter är inte
hastigheten på huvudvägen sänkt vilket kan leda till en otrygg och osäker trafiksäkerhetssituation.
Oskyddade trafikanter i blandtrafik (V5) - Oskyddade trafikanter korsar och rör sig längs med
bland annat väg 41 i samhällena. Utanför samhällena ger olika kombinationer av smal väg, avsaknad
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av vägren, avsaknad av gång- och cykelstråk, avsaknad av belysning, hög hastighet (80 km/timme) och
höga trafikflöden en otrygg och osäker trafikmiljö.
Smal vägbredd och risk för mötesolyckor (V6 & V11) - Delar av väg 41 har en sektionsbredd
som inte motsvarar de råd som anges i Vägar och gators utformning avseende sidoavståndsmått vilket
i kombination med begränsade mötesmöjligheter, avsaknad av vägren och/eller önskemål att hålla en
högre hastighet, ökar risken för farliga omkörningar som kan resultera i mötesolyckor.
Låg standard på kollektivtrafikens hållplatser och tillgängligheten till dessa (V7) Avsaknad av plattform, belysning, gångstråk till hållplats i kombination med trafikens höga
hastigheter och smal vägbredd skapar risk för olyckor, otrygg miljö och oattraktiv kollektivtrafik.

Figur 7 & 8. Exempel på smal vägbredd på väg 41 mellan Veddige och Horred (till vänster) och låg hastighet
genom Björketorp (till höger).

Brister för Viskadalsbanan
Låg kvalitet på banöverbyggnaden (J1) - Viskadalsbanans banöverbyggnad har brister i form av
t.ex. skarvspår och spikbefästning som leder till låg komfort för resande samt begränsar högsta tillåtna
hastighet. Utöver detta behöver ett antal växlar bytas och kontaktledningssystemet rustas upp.
Sammantaget begränsar banöverbyggnaden både person- och godstågstrafiken på banan.
Lång restid och låg hastighetsstandard (J2 & J3) - Restiden mellan Varberg och Borås är cirka
75 minuter lång vilket är ca 15 minuter för mycket för att vara ett attraktivt alternativ för pendling.
Hastighetsstandarden är också relativt låg till följd av dålig ballast, slipers och spikbefästning men
även till följd av spårgeometrin som begränsar hastigheten ytterligare.
Manuellt trafikledningssystem och många stationer med resandeutbyte (J4 & J5) - Det
manuella trafikledningssystemet för hantering av tågmöten i Veddige och Skene bidrar till längre
restid på Viskadalsbanan. Längs banan finns också ett stort antal stationer med resandeutbyte. Antalet
uppehåll påverkar således medelhastigheten och är en bidragande orsak till den långa restiden längs
banan.
Många plankorsningar (J6) - Längs Viskadalsbanan finns ett stort antal plankorsningar vilket
påverkar hastigheten på banan samt trafiksäkerheten. Oskyddade plankorsningarna innebär stor
olycksrisk för personer som vill korsa banan men även för resenärerna på tåget.
Begränsad möjlighet att framföra godståg och kapacitetsbrist till följd av för få
mötesstationer (J7 & J13) - Längden på, antalet och lokaliseringen av mötesstationerna längs
Viskadalsbanan begränsar tåglängden och påverkar möjligheten att framföra godståg utan
begränsningar på banan samt att framföra godståg i kombination med persontåg. Banans få brukbara
mötesstationer är också en begräsning i möjligheten till effektivisering av trafikuppläggen.
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Bristande sittplatskapacitet (J8) - De 60 meter långa plattformarna begränsar persontågens
längd och därmed sittplatskapaciteten. Under högtrafik råder kapacitetsbrist på tågen mellan Kinna
och Borås, vilket till en del har kompenserats med ett parallellt busslinjenät.
Bristande och varierande kvalitet vid mindre stationer med resandeutbyte och
komfortbrister i fordonsbeståndet (J9 & 12) - Viskadalsbanans mindre stationer med
resandeutbyte har inte genomgått upprustning för att förbättra tillgängligheten och bekvämligheten
för resande med tåg, vilket är negativt för den upplevda komforten, tillgängligheten och tågresandets
attraktivitet. Viskadalsbanan trafikeras med äldre tåg vilket i kombinationen med banöverbyggnadens
kvalitet på sträckan Varberg-Skene innebär en skakig och bullrig resa för resenärerna.

För både väg- och järnväg
Buller- och vibrationsstörningar från väg- och järnvägstrafiken (V8 & J10) - Buller och
vibrationer från trafiken är som störst i samhällena där tät bebyggelse finns nära vägen eller järnvägen
men även på sträckor med öppet landskap och där bostäder ligger relativt vägen eller banan.
Risk för översvämning, ras och skred (V9 & J11) – Väg 41 och Viskadalsbanan med tillhörande
anläggningar löper risk att svämmas över av vatten från Viskan. Där väg 41 och Viskadalsbanan följer
Viskan finns också dålig stabilitet och rasrisk.

Brister i tillgänglighet
Barriäreffekt (T1) - Vägar och järnvägar med sina längsgående utbredningar bildar alltid en barriär
för människor som behöver korsa dem. På vissa ställen finns tydliga önskemål om att kunna korsa
strukturer utan att det finns en befintlig passage eller möjlighet vilket ger upphov till så kallade vilda
passager.
Orientering och exponering (T2) - Att förstå trafikmiljön, kunna orientera sig och planera sin väg
är en viktig del i resenärsperspektivet och upplevelsen av stråket. Trafikanter som saktar ned flödet då
de letar efter rätt väg kan skapa irritation och trafikfarliga situationer. Detta kan bland annat stärkas
upp med hjälp av tydlig skyltning av samhällen och till lokala målpunkter.
Trygghet (T3) - Upplevelsen av att en miljö är trygg att vistas i gör det troligare att den används.
Känslan av trygghet kan förstärkas till exempel genom att en plats upplevs som väl omhändertagen,
använd, upplyst, lätt att hitta till och lätt att använda.

Figur 9 & 10. Exempel på vild passage vid stationen i Assberg (till vänster) och exempel på plankorsning med låg
skyddsnivå (till höger).
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Figur 11. Matrisen visar vilka funktioner och mål som bristerna har bäring på.

15

Avgörande frågor
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har ett antal nyckelfrågor, som berör stråkets funktion på både
kort och lång sikt. Följande frågor har identifierats:
-

Nuvarande tillstånd på såväl väg som järnväg; Vägens bristande trafiksäkerhet på vissa
delsträckor och järnvägens låga kvalitet och stora behov av reinvesteringar.

-

Det råder osäkerheter kring genomförande och kostnad av infrastrukturåtgärder, särskilt med
anledning av bärighet-, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan).

-

Beroendeförhållandet mellan väg och järnväg. Vägen och järnvägen ligger på flera delsträckor
nära varandra och är i många fall sammankopplade genom mindre vägar (ofta
fastighetsanslutningar), vilka korsar banan och ansluter till väg 41. Beroendeförhållandet
mellan väg och järnväg är särskilt tydligt vid en eventuell standard- eller
trafiksäkerhetshöjning, eftersom åtgärder (plankorsningar och vägutfarter) då behöver vidtas i
båda systemen, även om åtgärderna syftar till en förbättring enbart för det ena trafikslaget.
Detta innebär även en osäkerhet kring genomförande av och kostnader för åtgärder.

-

Kollektivtrafikens framtida roll och funktion i stråket i förhållande till personbil? Vilket
trafikslag ska sörja för den lokala respektive den regionala kollektivtrafikförsörjningen i
stråket? Tåg? Buss?
Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering
(som stödjer eller förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till
kollektivtrafiken med gång och cykel samt kollektivtrafikens attraktivitet (trygghet, komfort
mm.).

-

Viskadalsbanans funktion som omledningsbana och banans eventuella framtida funktion för
reguljär godstrafik, där ett nationellt systemperspektiv behövs.

Inriktningsalternativ
Utifrån dagens förutsättningar, uppsatta målbilder och identifierade brister har åtgärder tagits fram
som syftar till att bidra till en uppfyllelse av för stråket uppsatta målbilder. Åtgärderna har satts ihop
till tre inriktningsalternativ för järnväg respektive väg och kollektivtrafik som omfattar
fyrstegsprincipens samtliga steg.
Inriktningsalternativen kan betraktas som ambitionsnivåer vilket betyder att alla åtgärder som ingår i
alternativ A också ingår i B och C, med undantag för de åtgärder som blir irrelevanta till följd av en
annan åtgärd. Inriktningsalternativen för väg och kollektivtrafik kan kombineras med
inriktningsalternativen för järnväg. Ansvaret för genomförandet av studerade åtgärder ligger på olika
parter (kommuner, region, Trafikverket, m.fl.).

Järnväg
A

Återställa
banan till
basstandard

B
Ökad kapacitet
och kortare
restider (75-60
minuter)

Väg och kollektivtrafik
C

A

Ökad kapacitet
och kortare
restider (kortare
än 60 minuter)

C

Ökad
trafiksäkerhet Ökad trafiksäkerhet
och
och tillgänglighet
Ökad
tillgänglighet
för näringslivets
trafiksäkerhet
för
transporter och för
näringslivets persontransporter
transporter

Figur 12. Inriktningsalternativen för järnväg samt väg och kollektivtrafik.
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B

Väg och kollektivtrafik
Nedan presenteras inriktningsalternativ A, B och C för väg och kollektivtrafik. I figur 19 visas i vilka
delar av stråket som inriktningsalternativens åtgärder är tänkta att genomföras. En mer detaljerad
beskrivning av åtgärderna finns i huvudrapporten.
Inriktningsalternativ A – Ökad trafiksäkerhet
Alternativet innehåller åtgärder som bidrar till en ökad trafiksäkerhet t.ex. genom målad mötesseparering, mitträffling, ATK (fartkamera). Dagens standard och kapacitet bibehålls och förbättras
något i på vissa sträckor/platser. Tillgängligheten till kollektivtrafiken ökar, vilket ökar
kollektivtrafikens attraktivitet. Kostnaden uppskattas till ca 230-340 miljoner kronor. För att beskriva
inriktningsalternativets innehåll har fokuspunkter och deras effekter sammanställts tillsammans med
specifika åtgärder för varje fokuspunkt, se figur 13.

Figur 13. Fokuspunkter, effekter och åtgärder för inriktningsalternativ A.
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Inriktningsalternativ B – Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för näringslivets transporter
Alternativet syftar till att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten/framkomligheten för framförallt
näringslivets transporter. Alternativet innehåller utbyggnad av väg 41 till mötesseparerad väg med
mitträcke (1+1 körfält), på de sträckor mellan tätorterna som inte är mötesseparerade efter att gällande
regional plan genomförts. Utbyggnaden sker genom att bredda och göra mindre rätningar i huvudsak i
befintlig väg och sträckning.
En parallellväg anläggs för samlande av anslutningar. Inga åtgärder av denna karaktär i Björketorp,
Derome eller Horred. Behov av åtgärder för gång- och cykel passage till hållplatser har inte studerats
utan behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Alternativet innebär de åtgärder i alternativ A som
fortfarande är relevanta.
För kollektivtrafiken innefattar alternativet ombyggnad av stationsområden och hållplatser för att öka
attraktiviteten och trafiksäkerheten.
Osäkerhet råder i genomförbarheten av åtgärderna på grund av att sträckan har bärighetsbrister
kopplat till skred- och översvämningsrisk. Det stora antalet väganslutningar och närliggande
plankorsningar till enskilda fastigheter innebär en stor komplexitet. Kostnaden uppskattas till ca 570840 miljoner kronor.

Figur 14. Fokuspunkter, effekter och åtgärder för inriktningsalternativ B. Alla relevanta åtgärder som ingår i
inriktningsalternativ A ingår också i alternativ B.
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Inriktningsalternativ C – Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för näringslivets transporter och
persontransporter
Alternativet syftar till att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten/framkomligheten för såväl
näringslivets transporter som persontransporter. Alternativet innehåller utbyggnad av väg 41 till
mötesseparerad väg med mitträcke (2+1), detta genom att anlägga ny sträckning inklusive förbifarter
av tätorter. Utbyggnaden görs huvudsakligen i ny sträckning, vilket gör det möjligt att använda
befintlig väg som lokal väg till fastigheter. Behovet av nya parallellvägar blir därmed mindre än i
inriktningsalternativ B.
I tätorterna Björketorp och Horred blir nuvarande väg lokal väg och den nya vägen får en funktion för
förbifartstrafiken. För Derome behöver gång- och cykelpassage beaktas för fortsatt tillgänglighet till
stationen.
Plankorsningsåtgärder är nödvändiga. För kollektivtrafiken innefattar alternativet ombyggnad av
stationsområden och hållplatser för att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten. Alternativet innebär
att väg 41 är mötesfri hela sträckan Borås-Varberg.
Osäkerhet råder i genomförbarheten av åtgärderna på grund av att sträckan har bärighetsbrister
kopplat till skred- och översvämningsrisk. Det stora antalet väganslutningar och närliggande
plankorsningar till enskilda fastigheter innebär en komplexitet. Alternativet innebär de åtgärder i
alternativ A som fortfarande är relevanta. Kostnaden uppskattas till ca 1 020-1 500 miljoner kronor.

Figur 15. Fokuspunkter, effekter och åtgärder i inriktningsalternativ C. Alla relevanta åtgärder som ingår i
inriktningsalternativ A och B ingår också i alternativ C.
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Järnväg
Nedan presenteras inriktningsalternativ A, B och C för järnväg. I figur 20 visas samtliga
inriktningsalternativ för järnväg med de trafikupplägg som tillhör inriktningsalternativen. En mer
detaljerad beskrivning av åtgärderna finns i huvudrapporten.
Inriktningsalternativ A – Återställa banans basstandard
Inriktningsalternativet syftar till att återställa banans basstandard, bibehålla dess funktion samt öka
robustheten och återställningsförmågan i systemet. Inriktningsalternativet innehåller därmed åtgärder
som gör det möjligt att bibehålla trafiken på banan även på sikt. Detta sker genom att vidta underhålloch reinvesteringsåtgärder. Restiden mellan ändpunkterna är i detta alternativ samma som dagens,
det vill säga 70-80 min.
Kostnaden uppskattas till ca 870-1310 miljoner kronor.

Figur 16. Fokuspunkter, effekter och åtgärder för inriktningsalternativ A.
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Inriktningsalternativ B – Ökad kapacitet och kortare restider (60-75 minuter)
Inriktningsalternativet syftar till att öka kapaciteten för personresor genom ökad turtäthet, ökat
turutbud och ökad sittplatskapacitet. Alternativet syftar även till ökad trafiksäkerhet och medger även
möjlighet till kortare restid. Åtgärderna i alternativet bidrar till en gemensam arbets- och
utbildningsmarknad. Fjärrstyrning medför att omledning kan ske med mindre inskränkning för
persontrafiken. Kostnaden uppskattas till ca 1 470-2 230 miljoner kronor.

Figur 17. Fokuspunkter, effekter och åtgärder för inriktningsalternativ B. Alla relevanta åtgärder i
inriktningsalternativ A ingår också i alternativ B.
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Inriktningsalternativ C – Ökad kapacitet och kortare restider (kortare än 60 minuter)
Inriktningsalternativet har samma syfte som inriktningsalternativ B med skillnaden att ännu kortare
restid kan uppnås och att standarden på banan förbättras betydligt. Det bidrar till en gemensam
arbets- och utbildningsmarknad och ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn. Den
förbättrade banstandarden medger omledning av godstrafik i båda riktningarna, med mindre
störningar för persontrafiken och bättre förutsättningar för reguljär godstrafik.
Kostnaden uppskattas till ca 1 670-2 540 miljoner kronor.

Figur 18. Fokuspunkter, effekter och åtgärder för alternativ C. Alla relevanta åtgärder som ingår i
inriktningsalternativ A och B ingår också i alternativ C.
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Jämförelse och samlad effektbedömning
För att få en jämförande bild av de olika alternativens bidrag till måluppfyllelse, funktion och kostnad
presenteras här en sammanställning av de olika inriktningarna. Grunden till sammanställningen är
den samlade effektbedömning som finns i bilaga 4. Kvalitativa bedömningar av samhällsekonomisk
effektivitet har genomförts, men däremot har inga samhällsekonomiska kalkyler genomförts i
åtgärdsvalsstudien.
Nedan redovisas figurer där inriktningsalternativens åtgärder kan jämföras med varandra och deras
förhållande till mål och funktion sammanfattas. Generellt innebär alternativ B och C fler åtgärder än
alternativ A. Alternativ B och C har i också högre kostnader och större bidrag till måluppfyllelse än
inriktningsalternativ A.
Som tidigare påtalats så ingår kostnader för plankorsningsåtgärder både i inriktningsalternativen för
väg och kollektivtrafik samt för järnväg. Detta innebär att om ett alternativ för väg och kollektivtrafik
kombineras med ett för järnväg blir kostnaden mindre än alternativens summerade kostnader.
Figur 19 (sid 25) visar var i stråket åtgärderna för inriktningsalternativen för väg och kollektivtrafik är
tänkta att genomföras, samt deras uppskattade kostnad. I figuren kan skillnaderna på
inriktningsalternativen på olika delsträckor jämföras.
Figur 20 (sid 26) visar var i stråket åtgärderna för inriktningsalternativen för järnväg är tänkta att
genomföras samt vilka konsekvenser inriktningsalternativen för järnväg får för antalet uppehåll vid
stationer, restid och kostnad. Inriktningsalternativ B och C kan trafikeras med två olika trafikupplägg
som innebär variationer i antalet uppehåll/stopp. Alternativ B kan köras med antingen
utredningsalternativ 1 (UA1) eller 4 (UA4) och alternativ C med utredningsalternativ 2 (UA2) eller 4
(UA4). För en mer detaljerad beskrivning av trafikuppläggen se Bilaga 1 PM Trafikeringsupplägg för
kollektivtrafiken.
För en jämförelse av samtliga inriktningsalternativs bidrag till måluppfyllnad se figur 21 (sid 27).
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Figur 19. Åtgärdsinnehåll per delsträcka – inriktningsalternativ väg och kollektivtrafik. Åtgärder som bör
genomföras på flera platser i stråket förekommer flera gånger.
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Figur 20 Åtgärdsinnehåll och trafikupplägg – inriktningsalternativ järnväg. Figuren visar på vilka konsekvenser
inriktningsalternativen för järnväg får för restiden och antalet uppehåll vid stationer.
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Figur 21. Effektbedömning av samtliga inriktningsalternativ, måluppfyllelse och bidrag till funktion.
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Resultat och preliminära slutsatser
Nedan sammanfattas resultatet av studien och preliminära slutsatser för väg, järnväg och
kollektivtrafik. Slutsatserna kan komma att justeras efter studien remiss och till slutversion av rapport.

Väg


På väg 41 behövs i närtid en förbättrad trafiksäkerhet (Inriktningsalternativ A).



Slopning och samordning av vägutfarter och plankorsningar ger god effekt för såväl personsom godstrafiken, då det ger möjligheter för biltrafiken att hålla skyltad hastighet och uppnå
jämna hastigheter på vägen.



Godstrafik på väg är betydande och efterfrågan förväntas öka, enligt Trafikverkets basprognos
och näringslivets representanter i referensgruppen för åtgärdsvalsstudien. För att klara en
ökad efterfrågan och förbättra trafiksäkerheten behöver åtgärder vidtas.



Inom nuvarande planperiod kommer väg 41 genom Västra Götaland att ha fått en relativt god
standard på de mest trafikerade sträckorna, när beslutade åtgärder genomförts.



Efterfrågan på persontrafik förväntas öka, enligt Trafikverkets basprognos.



Det råder ingen kapacitetsbrist på väg 41 idag, men på sikt är det enstaka delsträckor som
bedöms ha kapacitetsbrist:
o

Västra Derome-Veddige
Nuvarande vägbredd medger målad mötesseparering 2+1 (Inriktning A) alternativt
ombyggnad till mötesseparering med mitträcke 2+1, i befintlig eller ny sträckning
(Inriktning B).

o

Vissa delar av sträckan Berghem-Horred
Förslag till åtgärd: mötesseparering med mitträcke 1+1 (Inriktningsalternativ B)
alternativt mötesseparering med mitträcke 2+1 (Inriktningsalternativ C). Breddning
av befintlig väg alternativt nysträckning av väg behövs.



Vid en utbyggnad med genomgående mötesseparering (2+1) och förbifarter av tätorter uppnås
kortare restid på ca 5-10 minuter för en kostnad av 1 020-1 500 mnkr (Inriktningsalternativ
C). Följande delsträckor föreslås byggas ut i alternativet: Berghem -Björketorp, Sundholmen Horred, Horred - Jonslöv och Veddige - Derome.



Ett renodlat bussalternativ utan persontrafik på Viskadalsbanan (UA5) behöver förutom en
kapacitetsstark busstrafik även ombyggnader i vägsystemet, hållplatser, korsningar, vänstersvängfält. Behovet av busstrafik är troligtvis större än vad som analyserats och redovisats, om
samma resenärskapacitet ska erbjudas som med tåg. Restid Varberg – Borås beräknas bli cirka
1 h och 45 min med buss jämfört med cirka 1 h och 15 minuter med dagens tåg.



Tätorterna i stråket behöver studeras vidare, särskilt vad gäller trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet och tillgänglighet/framkomlighet
för genomgående trafik, särskilt för godstrafiken. Gärna i samarbete med kommun.



Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbristerna på vägen är störst där genomförbarheten för
åtgärder är som mest komplexa. Då det dessutom är som minst trafik på dessa sträckor är den
samhällsekonomiska nyttan av att åtgärda bristerna osäker. Följande osäkerheter kring
genomförande och kostnad har identifierats:
o

bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan)
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o


beroendeförhållandet mellan väg och järnväg – antalet plankorsningar och vägutfarter
som behöver åtgärdas och ersättningsvägar som behöver byggas.

På väg 1610 har åtgärder identifierats som framförallt förbättrar kollektivtrafiken,
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt gång och cykel (Inriktningsalternativ A, B och
C).

Järnväg


Med nuvarande underhållsnivå finns risk för ytterligare hastighetsnedsättningar. För att
undvika detta behövs underhålls- och reinvesteringsåtgärder inom kort.



För att kunna upprätthålla tågtrafiken i dess nuvarande form krävs reinvesteringar på
motsvarande ca 600-700 mnkr inom en 15 års period.



Ett första steg föreslås vara att ta fram en underhålls- och reinvesteringsplan för kommande 15
år.



Om tågtrafiken ska utvecklas till en nivå som motsvarar uppsatta mål (Målbild tåg 2035 och
Utredningsalternativ järnväg Halland) behövs investeringar motsvarande 1 470- 2 540 mnkr.



Samordning av plankorsnings- och utfartsåtgärder är en förutsättning för en standardhöjning
och förbättrad trafiksäkerhet för såväl väg som järnväg.



Ett första steg föreslås vara att ta fram en genomförandeplan för plankorsnings- och
utfartsåtgärder och som samordnas med ovanstående föreslagen reinvesteringsplan.



Åtgärderna är kostsamma p.g.a. antal och komplext genomförande (dom berör ofta väg och
järnväg samtidigt)



Efterfrågan på persontrafiken på järnväg bedöms öka, enligt Målbild tåg 2035 och
Trafikverkets basprognos.



Vid en prioritering (och ökning) av persontrafik på järnväg behövs:
o

reinvesteringar och investeringar i järnvägen samt stationer/perronger.

o

mindre busstrafik på väg eftersom parallell busstrafik kan minskas jämfört med idag.

o

kompletterande busstrafik, som matar till tågstationerna.



För att köra två parallella tågsystem behövs: Reinvesteringar, 1 ny mötesstation, 1
återaktiverad mötesstation samt plankorsningsåtgärder (Inriktning B).



För att uppnå en restid under timmen behövs: Reinvesteringar, 1 återaktiverad mötesstation, 2
nya mötesstationer samt plankorsningsåtgärder (Inriktning C).



Samtliga studerade trafikupplägg (utredningsalternativ) för kollektivtrafiken klarar att möta
bedömd framtida transportefterfrågan.



Efterfrågan på godstrafik på järnväg bedöms vara liten, även på sikt, enligt merparten av
näringslivets representanter i referensgruppen för åtgärdsvalsstudien.



Vid en eventuell ökning av efterfrågan av reguljär godstrafik på Viskadalsbanan behöver
åtgärder vidtas till en bedömd kostnad av 1 670-2 540 Mkr (Inriktningsalternativ C).



Banan har en nationell funktion för omledning av gods. Under kommande år och i samband
med ombyggnationer i Göteborgsområdet kommer Viskadalsbanan sannolikt att användas för
omledning.
o

Reinvesteringar behövs för att upprätthålla nuvarande omledningsfunktion.
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o


Om omledning ska ske utan att inskränka persontrafik behövs ytterligare åtgärder.

Ett nationellt systemperspektiv behövs för att klargöra Viskadalsbanans funktion vad gäller:
o

Omledning - för robusthet och återställningsförmåga i hela järnvägssystemet och på
lång sikt.

o

Reguljär framtida godstrafik och eventuell möjlig funktion som ”förbifart Göteborg”.

o

För att bibehålla och uppnå ovanstående funktioner krävs infrastrukturåtgärder på
såväl Viskadalsbanan som på omkringliggande banor.

Trafikslagsövergripande


Åtgärder för en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet till kollektivtrafiken för oskyddade
trafikanter, gång och cykel, är en förutsättning för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.



Det råder osäkerheter kring genomförande och kostnaden av större infrastrukturåtgärder,
med anledning av:
o

bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan)

o

beroendeförhållandet mellan väg och järnväg – antalet plankorsningar och vägutfarter
som behöver åtgärdas och ersättningsvägar som behöver byggas.



Ansvaret för genomförandet av studerade åtgärder ligger på olika parter: kommuner, regioner,
Trafikverket, med fler.



Föreslagna infrastrukturåtgärder bör kombineras med åtgärder som Trafikverket inte
ansvarar för, såsom markanvändningsplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet,
åtgärder för en attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik samt samverkan med näringslivet.

Samverkan för bättre integrering av markanvändning, infrastruktur och trafikplanering är avgörande
på såväl kort som lång sikt.

Fortsatt arbete med förslag till inriktning och
rekommendation av åtgärder
Trafikverket lämnar i detta skede av processen inte något förslag till val av inriktning; vi vill samla in
och bearbeta remissinstansernas förslag och synpunkter innan vi går vidare med ett sådant
ställningstagande. Några aspekter behöver dock betonas utifrån Trafikverkets perspektiv.
Inom nuvarande nationella och regionala transportplaner (2014-2025) finns begränsat med
ekonomiskt utrymme för investering- och reinvesteringsåtgärder. Däremot finns det obundna medel
för mindre typer av åtgärder för att öka effektiviteten och trafiksäkerheten i transportsystemet. En
revidering av de nationella och regionala planerna pågår och nya planer för transportsystemet
beräknas fastställas år 2018.
På kort sikt behövs prioritering och val av åtgärder framförallt i enlighet med inriktningsalternativ A,
för såväl järnväg som väg och kollektivtrafik. Exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, genomförandeplan
för plankorsnings- och utfartsåtgärder, underhåll- och reinvesteringsåtgärder (inklusive
reinvesteringsplan) samt åtgärder för en tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.
På medellång och lång sikt är valet av inriktning mer komplext då det finns osäkerheter kring
vägens och järnvägens framtida funktion kopplat till:
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hur samhället vill att stråket ska utvecklas.



framtida transportefterfrågan för olika trafikslag, även relaterat till eventuella
omvärldsförändringar, exempelvis klimatfrågan.



osäkerheter kring genomförbarhet (och kostnader) av infrastrukturåtgärder.
Beroendeförhållandet mellan väg och järnväg är särskilt tydligt vid standard- eller
trafiksäkerhetshöjning, eftersom åtgärder (plankorsningar och vägutfarter) då behöver vidtas i
båda systemen, även om åtgärderna syftar till en förbättring enbart för det ena trafikslaget.



politiska ställningstaganden på nationell nivå gällande järnvägar med mindre trafik och som
har ett reinvesteringsbehov.

Valet av inriktning påverkas av frågor som ej hanterats/besvarats inom ramen för åtgärdsvalsstudien.
För nedanstående frågor/definierade funktioner behövs ett nationellt systemperspektiv:


Järnvägens och Viskadalsbanans funktion som omledningsbana för godstrafiken för robusthet
och återställningsförmåga i hela järnvägssystemet.



Viskadalsbanans funktion för reguljär godstrafik, sett i ett större perspektiv och som en del av
ett nationellt järnvägssystem (stora osäkerheter kring efterfrågan).

Kostnader har dock tagits fram för åtgärder som uppfyller/tillgodoser ovanstående funktioner.
Detaljerad redogörelse av osäkerheter
Nedan är en mer detaljerad redovisning av de osäkerheter som är avgörande för val av inriktning.
Osäkerheter kring genomförande och kostnad för infrastrukturåtgärder med anledning av:


bärighetsproblem, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan).



det stora antalet plankorsningar och vägutfarter samt beroendeförhållandet dem emellan. Vid
en standard- eller trafiksäkerhetshöjning på järnvägen behöver åtgärder genomföras även i
vägsystemet.

Järnvägens och/eller vägens funktion för kollektivtrafiken:


Osäkerheter kring efterfrågan på persontransporter kopplat till kollektivtrafikens och
järnvägens roll i framtiden. Efterfrågan på persontrafiken på järnväg bedöms dock öka, enligt
Målbild tåg 2035 och Trafikverkets basprognos.



Hur stark roll ska kollektivtrafiken ha i stråket i förhållande till personbilstrafiken? Vad
kommer t.ex. den efterfrågade resandevolymen att vara?



Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering
(som stödjer eller förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till
kollektivtrafiken med gång och cykel samt kollektivtrafikens attraktivitet (restid, turtäthet,
trygghet, komfort mm.).



Vilka trafikupplägg på järnväg och vilken restid önskas, kopplat till efterfrågan? Vilket
trafikslag ska sörja för den lokala respektive den regionala kollektivtrafikförsörjningen i
stråket?

Utifrån ovanstående osäkerheter är det svårt att i nuläget bedöma föreslagna åtgärders
samhällsekonomiska effektivitet och bidrag till långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social).
Kvalitativa bedömningar av samhällsekonomisk effektivitet har genomförts, men däremot har inga
samhällsekonomiska kalkyler genomförts i åtgärdsvalsstudien.
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Sammanfattning
Viskadalsstråket är beläget i Viskadalen mellan Borås och Varberg och är en viktig länk mellan
Västkuststråket och Boråsregionen. Stråket innefattar järnvägen Viskadalsbanan, väg 41 samt ett
flertal andra vägar med koppling till väg 41, till exempel väg 1610 mellan Kinna och Borås och väg 850
mellan Värö (Bua) och Veddige.
Landskapet i Viskadalsstråket består till stor del av sprickdalslandskap med höga natur- och
kulturhistoriska värden. Naturvärdena är ofta kopplade till vattendrag och ravinsystem samt till
odlingslandskapet som har en stor artrikedom. Befolkningen bor främst i samhällena i dalen, i
närheten av ån Viskan och i anslutning till infrastrukturen.
Väg 41 är utpekad som en del av det nationellt funktionella vägnät och fungerar som en viktig länk för
både gods- och persontrafik. Vägen är betydelsefull för näringslivets transporter, lokala och regionala
personresor, kollektivtrafik samt för turismen i området. Gång- och cykelvägarna i stråket har en
korsande funktion som leder över väg och järnväg samt en, i mer begränsad omfattning, längsgående
funktion för rörelser längs stråket. Viskadalsbanan trafikförsörjer befolkningen i stråket både lokalt
och regionalt samt fungerar som omledningsbana för gods vid störningar i omkringliggande
infrastruktur. I övrigt är trafiken på banan nästan uteslutande persontrafik.
Både väg och järnväg i Viskadalsstråket har i dagsläget brister som t ex låg standard på grund av
eftersatt underhåll, låg trafiksäkerhet, många plankorsningar, problem med buller och vibrationer
samt skred- och rasrisk. Stråket utgör även på många ställen en barriär för korsande rörelser,
exempelvis i de samhällen där väg 41 och Viskadalsbanan går rakt igenom.
Med utgångspunkt i nationella och regionala mål samt med kunskap om nuvarande situation och
relevanta prognoser för transportefterfrågan har ett antal mål för Viskadalsstråket tagits fram.
Utifrån mål, identifierade funktioner och brister har tre inriktningsalternativ med åtgärder för järnväg
respektive väg och kollektivtrafik tagits fram, se tabeller nedan.
Nyckelfrågor i studien som inriktningsalternativen fokuserar på är bland annat beroendeförhållandet
mellan väg och järnväg. Vägen och järnvägen ligger på flera delsträckor nära varandra och är i många
fall sammankopplade genom mindre vägar och plankorsningar. Detta ger en komplexitet som kan
försvåra vid eventuella ombyggnader eller andra åtgärder. En annan viktig fråga är hur resor
genomförs och kommer att genomföras av stråkets användare, både i dagsläget och i framtiden. Detta
påverkar bland annat kollektivtrafikens roll kopplat till personbilstrafiken. Efterfrågan på
kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering (som stödjer eller
förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till kollektivtrafiken med gång och cykel
samt kollektivtrafikens attraktivitet (trygghet, komfort mm.). Hantering av godstransporter är också
en viktig fråga.
Samtliga inriktningsalternativ har effekt- och kostnadsbedömts och jämförts med varandra utifrån
deras respektive måluppfyllnad. Generellt ger inriktningsalternativ A för såväl väg som järnväg mindre
bidrag till måluppfyllelse, medan B och C i olika grad ger ett större bidrag.
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Inriktningsalternativ järnväg
Inriktningsalternativ A –
Återställa banans basstandard

Inriktningsalternativ B –
Ökad kapacitet och kortare
restider (60-75 minuter)

Inriktningsalternativ C – Ökad
kapacitet och kortare restider
(kortare än 60 minuter)

Inriktningsalternativet syftar till att
återställa banans basstandard,
bibehålla dess funktion samt öka
robustheten och
återställningsförmågan i systemet vid
störning. Detta sker genom att vidta
underhåll- och reinvesteringsåtgärder, som gör det
möjligt att bibehålla trafiken på
banan även på sikt. Restiden mellan
ändpunkterna är samma som dagens,
det vill säga 70-80 min. Möjlighet för
omledning av godstrafik motsvarar
dagens situation, d.v.s. är begränsad.

Inriktningsalternativet syftar till
att öka kapaciteten för
personresor genom ökad
turtäthet, ökat turutbud och ökad
sittplatskapacitet. Alternativet
syftar även till ökad trafiksäkerhet
och medger möjlighet till kortare
restid. Införande av fjärrstyrning
medför att omledning kan ske,
med mindre inskränkning för
persontrafiken, i jämförelse med
inriktningsalternativ A och dagens
situation.

Inriktningsalternativet har samma syfte
som inriktningsalternativ B med
skillnaden att ännu kortare restid kan
uppnås och att standarden på banan
förbättras betydligt. Den förbättrade
banstandarden medger omledning av
godstrafik i båda riktningarna, med
mindre störningar för persontrafiken,
och bättre förutsättningar för reguljär
godstrafik.

Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 870-1 310

Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 1670-2 540

Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 1470-2 230

Inriktningsalternativ väg och kollektivtrafik
Inriktningsalternativ A –
Ökad trafiksäkerhet

Inriktningsalternativ B – Ökad
trafiksäkerhet och tillgänglighet
för näringslivets transporter

Inriktningsalternativ C – Ökad
trafiksäkerhet och tillgänglighet
för näringslivets transporter och
persontransporter

Alternativet innehåller åtgärder
som bidrar till en ökad
trafiksäkerhet t.ex. genom målad
mötesseparering (utan
mitträcke), mitträffling, ATK
(fartkamera). Dagens standard
och kapacitet bibehålls och
förbättras något i på vissa
sträckor/platser.
Tillgängligheten till
kollektivtrafiken ökar, vilket ökar
kollektivtrafikens attraktivitet.

Alternativet syftar till att öka
trafiksäkerheten och
tillgängligheten/framkomligheten för
framförallt näringslivets transporter.
Alternativet innehåller utbyggnad av
väg 41 till mötesseparerad väg med
mitträcke (1+1 körfält), på de sträckor
mellan tätorterna som inte är
mötesseparerade efter att gällande
regional plan genomförts. Utbyggnaden sker genom att bredda och
göra mindre rätningar i huvudsak i
befintlig väg och sträckning. För
kollektivtrafiken innefattar
alternativet ombyggnad av
stationsområden och hållplatser för
att öka attraktiviteten och
trafiksäkerheten.
Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 570-840

Alternativet syftar till att öka
trafiksäkerheten och
tillgängligheten/framkomligheten för
såväl näringslivets transporter som
persontransporter. Alternativet
innehåller utbyggnad av väg 41 till
mötesseparerad väg med mitträcke (2+1
körfält), detta genom att anlägga ny
sträckning inklusive förbifarter av
tätorter. Utbyggnaden görs
huvudsakligen i ny sträckning.
Plankorsningsåtgärder är nödvändiga.
För kollektivtrafiken innefattar
alternativet ombyggnad av
stationsområden och hållplatser för att
öka attraktiviteten och trafiksäkerheten.
Alternativet innebär att väg 41 är
mötesseparerad hela sträckan BoråsVarberg. Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 1 020-1 500

Bedömd kostnad mnkr (ej
kvalitetssäkrad): 230-340
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Följande är ett urval av åtgärdsvalsstudiens resultat och preliminära slutsatser:
Järnväg
•

Med nuvarande underhållsnivå finns risk för ytterligare hastighetsnedsättningar. För att
undvika detta behövs underhålls- och reinvesteringsåtgärder inom kort.

•

För att kunna upprätthålla tågtrafiken i dess nuvarande form behövs reinvesteringar på
motsvarande ca 600-700 mnkr inom en 15 års period.

•

Om tågtrafiken ska utvecklas till en nivå som motsvarar uppsatta mål (Målbild tåg 2035 och
Utredningsalternativ järnväg Halland) behövs investeringar motsvarande 1 470- 2 540 mnkr.

•

Samordning av plankorsnings- och utfartsåtgärder är en förutsättning för en standardhöjning
och förbättrad trafiksäkerhet för såväl väg som järnväg.

•

Banan har en nationell funktion för omledning av gods. Under kommande år och i samband
med ombyggnationer i Göteborgsområdet kommer sannolikt Viskadalsbanan användas för
omledning.

•

Vid en eventuell ökning av efterfrågan av reguljär godstrafik på Viskadalsbanan behöver
åtgärder vidtas till en bedömd kostnad av 1670-2540.

Väg

•

På väg 41 behövs i närtid en förbättrad trafiksäkerhet (Inriktningsalternativ A).

•

Det råder ingen kapacitetsbrist på väg 41 idag, men på sikt är det enstaka delsträckor som
bedöms ha kapacitetsbrist.

•

Godstrafik på väg är betydande och efterfrågan förväntas öka, enligt Trafikverkets basprognos
och näringslivets representanter i referensgruppen för åtgärdsvalsstudien. För att klara en
ökad efterfrågan och förbättra trafiksäkerheten behöver åtgärder vidtas.

•

Vid en utbyggnad med genomgående mötesseparering (2+1 väg) och förbifarter av tätorter
uppnås ökad trafiksäkerhet och kortare restid för en bedömd kostnad av 1 020-1 500mnkr
(Inriktningsalternativ C).

Trafikslagsövergripande
•

Åtgärder för en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet till kollektivtrafiken för oskyddade
trafikanter, gång och cykel, är en förutsättning för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.

•

Det råder osäkerheter kring genomförande och kostnaden av infrastrukturåtgärder, med
anledning av:

•

•

bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan).

•

beroendeförhållandet mellan väg och järnväg – antalet plankorsningar och vägutfarter
som behöver åtgärdas och ersättningsvägar som behöver byggas.

Samverkan för bättre integrering av markanvändning, infrastruktur och trafikplanering är
avgörande på såväl kort som lång sikt.
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Begreppsförklaringar
ATC – Automatic Train Control, säkerhetssystem bestående av utrustning både i fordon och bana och
som övervakar att stoppsignal inte passeras samt att tillåten hastighet inte överskrids.
Driftplats – Avgränsat område som kan övervakas av tågklarerare mer detaljerat än vad som krävs
för övriga banan. Kallades tidigare station.
Dubbeltur – Antal tåg som trafikerar i bägge riktningarna. Om det t ex går 10 tåg på en linje, varav 5
går från A till B och 5 går från B till A, så trafikeras linjen med 5 dubbelturer.
Fjärrstyrning – Banans signalsystem och växlar styrs från någon av de trafikcentraler som finns i
landet.
Fyrstegsprincipen – Planeringssätt för ett mer hållbart transportsystem. Åtgärder som t ex
påverkar efterfrågan på transporter, samt ett effektivare användande av befintligt system, ska
övervägas innan satsningar på ny infrastruktur diskuteras.
Generationsmålet - Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
Hinderfri längd – Längden på ett spår mellan exempelvis två växlar på en driftplats där tåg kan
befinna sig utan att inskränka på korsande spår.
Hållplats – Plats avsedd för resandeutbyte men som inte är förlagd på en driftplats.
Lastprofil – Det utrymme i sid- och höjdled inom vilket ett fordon och last ska rymmas.
Linjeklass – Anger en banas bärförmåga med avseende på axellast och vikt per meter.
Linjeplats – Plats på linjen med minst en växel eller rörlig bro i huvudspåret. Kan även vara avsedd
för av- och påstigning
Meandrande – Beskriver ett vattendrags, genom erosion, naturligt utvecklade kraftigt slingrande
genom ett flackt landskap.
Mötesstation – Driftplats som används för tågmöten och förbigångar.
Nationell infrastrukturplan – Regleras hur de ekonomiska medlen ska fördelas som avser
transportinfrastruktur. Här beslutas hur mycket pengar som ska användas för underhåll, investering
m.m.
NVDB – Nationell vägdatabas, innehåller information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar
i Sverige.
Rangerbangård – Godsbangård där iordningställande av tåg kan ske genom att vagnar kopplas
samman.
Regional infrastrukturplan – Långsiktig plan som styr de ekonomiska medel en region förfogar
över och som är riktade mot infrastruktur.
Riksintresse – Utpekande av riksintresse innebär att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Funktionen hos transportsystemet
ska säkerställas. Tillkommande nybyggnad får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida
nyttjande.
Samtidig infart – Gör det möjligt för två mötande tåg att köra in samtidigt till en driftplats.
Skarvspår – Spår där rälerna ligger i kortare längder sammanbundna med skarvjärn.

11 (105)

Spårläge – Spårets höjd- och sidläge i förhållande till projektering och uppsatta krav. Bra spårläge är
en förutsättning för att kunna köra tåg i höga hastigheter och avgörande för god komfort. Ett bra
spårläge minimerar också slitage på spårkomponenter och fordon.
System M – Trafikeringssystem där linjen övervakas av två tågklarerare utan hjälp av linjeblockering.
Driftplatserna övervakas manuellt, ofta med enklare signalställverk.
Transportefterfrågan – Mängden transporter som efterfrågas av både personresenärer och företag
som är i behov av att transportera gods.
ÅDT – Årsdygnstrafik. Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per
dygn.
ÅVS – Åtgärdsvalsstudie. Dialoggrundad metod för tidiga planeringsskeden. Förberedande steg för
val av åtgärder och ska ge underlag för en prioritering av effektiva lösningar inom ramen för
tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling av hela transportsystemets funktion som en del i en
hållbar samhällsutveckling.
Övrig väg - Övrig väg är väg med förvaltning, samfällighetsföreningar/vägföreningar med flera som
får statsbidrag (enskilda vägar med statsbidrag). Riksväg, länsväg: Statliga vägar.
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Inledning
Bakgrund
Viskadalsbanan går mellan Varberg och Borås. Den är viktig för bland annat regional pendling och
godstransporter. Banan är dessutom en omledningsbana för gods vid störningar i järnvägssystemet.
Banan har generellt sett en låg standard bland annat på grund av ett eftersatt underhåll.
Väg 41 mellan Varberg och Borås år också en viktig länk för gods- och persontrafik. Trafiksäkerheten
är låg på vissa sträckor av vägen. Väg och järnväg ligger mycket nära varandra i delar av stråket och det
finns många plankorsningar. Samhällena längs Viskadalen är periodvis utsatta för buller och
vibrationer som orsakas av väg- och tågtrafik. I vissa områden av Viskadalen råder det även skred- och
rasrisk.
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Boråsregionen och Trafikverket ser Viskadalens transportoch trafiksystem som en viktig länk mellan å ena sidan Västkuststråket (Västkustbanan och E6) å
andra sidan Boråsregionen. I framtiden förstärks Viskadalens kopplingar till Göteborg, Landvetter
flygplats, Jönköping och Stockholm, i och med den nya stambanans station i Borås.
För att bidra till en hållbar utveckling av Viskadalsstråket behövs en helhetssyn i planeringen av
trafiksystemet och samhället. En förståelse för dagens situation med kända brister kopplat till framtida
utveckling och övergripande mål behöver skapas.
Det finns såväl fördelade som ofördelade medel i gällande transportplaner (nationell och regional
plan). Hur och när dessa medel ska fördelas och vilka åtgärder som ska vidtas behöver klargöras.
Likaså behöver underlag till nästkommande planrevidering tas fram.

Åtgärdsvalsstudiens syfte och mål
Studiens mål är att:
•

Ta fram en långsiktigt hållbar inriktning av åtgärder för underhåll och utveckling av stråket
Varberg-Borås.

•

Vara ett användbart underlag för nuvarande och framtida nationella och regionala
transportplaner.

Studiens syfte är att:
•

Få ett helhetsgrepp över trafiksystemet i stråket sett till både människors resande och
näringslivets transporter

•

Klargöra trafiksystemets nuvarande tillstånd och funktion

•

Utreda trafiksystemets framtida funktion kopplat till transportefterfrågan och lokala,
regionala och nationella mål. Viktigt är att klargöra om järnvägen ska ha en funktion som
omledningsbana för gods.

•

Utreda olika alternativ och åtgärder/åtgärdskombinationer och dess effekter (enligt
fyrstegsprincipen) för en utveckling av stråket på kort, medellång och lång sikt. Särskilt viktigt
är att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för ett vidmakthållande av järnvägen på kort
sikt och som samspelar med utvecklingen på lång sikt.
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Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Arbetet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) drivs av Trafikverket, i samverkan med styrgrupp,
projektgrupp, och referensgrupp.
Huvuddelen av arbetet i åtgärdsvalsstudien sker i projektgruppen, som i samverkan identifierar mål,
funktioner och åtgärder i stråket. I projektgruppen ingår representanter från Region Halland,
Västtrafik, Marks kommun, Varbergs kommun, Borås Stad och Trafikverket. Projektgruppen träffas
cirka en gång per månad sedan starten i december 2014.
Styrgruppen består av tjänstemän från Västra Götalandsregionen, Boråsregionen, Region Halland och
Trafikverket. Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att åtgärdsvalsstudien genomförs i linje med
studiens syfte och mål. Styrgruppen ska även vara ett forum som ifrågasätter och bidrar med förslag.
Styrgruppen är inte beslutsfattande som grupp utan respektive deltagare fattar beslut utifrån sina
mandat i respektive organisation.
En referensgrupp, bestående av berörda organisationer, näringsliv- och branschorganisationer hålls
informerade om studiens arbete för att förankra och klargöra förutsättningar, målstruktur och
åtgärdsförslag. Referensgruppens roll är att bidra med kunskap och ge synpunkter på det underlag
som tas fram. Referensgruppen har haft två möten, i mars respektive november 2015. Ett tredje möte
planeras under remisstiden för studien.
Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har Trafikverket (projektledare och samhällsplanerare) mött
politiken.
•

Den 25 februari 2015 deltog Trafikverket på Region Hallands kommunberedning för att
informera och föra en dialog kring åtgärdsvalsstudien i ett tidigt skede. I kommunberedningen
representeras varje kommun i Halland av kommunstyrelsernas presidier samt
regionstyrelsens presidium.

•

Den 11 mars 2015 bjöd Trafikverket in till ett dialogmöte med politiken i Västra
Götalandsregionen och Boråsregionen. Vid mötet informerades om studien och samtliga
parter gav sin bild av stråkets betydelse idag och i framtiden. Följande politiska församlingar
var inbjudna; presidierna i kommunstyrelserna i Borås, Marks och Varbergs kommun,
Boråsregionens presidium, Beredningen för hållbar utvecklings (BHU) presidium och
Kollektivtrafiknämndens presidium, Västra Götalandsregionen.

•

Den 1 mars 2016 bjöd Trafikverket in till ett andra dialogmöte med politiken i Västra Götaland
och Boråsregionen. Vid mötet presenterades studiens resultat och preliminära slutsatser. En
dialog och diskussion fördes kring resultat och slutsatser inför remiss av studien. Motsvarande
politiska församlingar som den 11 mars var inbjudna.

•

Den 4 mars 2016 bjöd Trafikverket in till ett dialogmöte med politiken i Region Halland.
Mötets innehåll var motsvarande mötet den 1 mars. Följande var inbjudna Tillväxtutskottet i
Region Halland och presidiet i kommunstyrelsen i Varbergs kommun.
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Medel i nationell och regionala transportplaner
Det finns medel för infrastrukturåtgärder i nuvarande regionala och nationella transportplaner 20142025 vilka presenteras i Figur:1. En del är medel som är avsatta till objekten Viskadalsbanan
respektive väg 41. Det finns även obundna medel där beslut inte tagits till vilka infrastrukturåtgärder i
hela Västra Götaland eller Halland som ska prioriteras, dessa benämns som obundna medel i tabellen.

Trafikslag

Objekt

Typ av åtgärd

NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025
Järnväg

Viskadalsbanan

Järnväg
Väg

Väg 41

Fjärrstyrning (skjutet på framtiden 20202035)
Åtgärdsområde, trimning och effektivisering
på järnväg (obundna medel)
Bärighetsanslaget – exempelvis projekt väg 41,
Sundholmen-Björketorp, riskreducerande
skredriskåtgärder
Prioriterat nät för funktionshindrade –
trimning och effektivisering på väg
(kollektivtrafik, tillgänglighetsanpassning
busshållplatser)

REGIONAL INFRASTRUKTURPLAN - REGION HALLAND 2014-2025
Järnväg

Samfinansiering järnväg nationell plan
(obundna medel)

Väg och järnväg

Pottmedel för ett hållbart transportsystem
(obundna medel)

Väg och järnväg

Steg 1-2 åtgärder (obundna medel)

REGIONAL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN - VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
2014-2025
Samfinansiering järnväg nationell plan
(obundna medel)

Järnväg
Väg 41

SundholmenBjörketorp

Väg 41

Fritsla-Kråkered

Viskadalsstråket

(Stråk 7)

Väg

Vägen byggs ut till mötesseparerad väg med
mitträcke (2+1 körfält) i ny sträckning. 164
Mkr (2019-2023)
Ombyggnad till mötesseparerad väg med
mitträcke (2+1 körfält) på hela sträckan samt
förbättringar i sidoområden och korsningar. 61
Mkr (2018-2021)
Stråkpott för bl.a. sidoområden, trafiksäkerhet,
kollektivtrafik. 23 Mkr (2019-2020)
Smärre åtgärder (obundna medel),
kollektivtrafik, cykel, bidrag till kommuner,
riktade trafiksäkerhetsåtgärder,
framkomlighet, steg 1+2 åtgärder.
Mötesseparering av väg 41 (målad ”2+1 väg”
utan mitträcke), 19 Mkr (2015-2016).

Figur:1 Sammanställning av tillgängliga medel nationella och regionala transportplaner.
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Anknytande planering
Åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket har koppling till följande projekt och studier:
•

Utvecklingen av Västkustbanan (bland annat tunnel genom Varberg)

•

Åtgärdsvalsstudie Göteborg-Borås (Kust-till-kustbanan/väg 40, pågående)

•

Projekt Göteborg-Borås, ny höghastighetsbana (Göteborg-Landvetter-Borås-JönköpingStockholm, pågående)

•

Funktionellt prioriterat vägnät (beslut har tagits av Trafikverket)

•

Fjärrstyrning av Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan (Trafikverket, utredning avslutad)

•

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås (pågående)

•

Borås översiktsplan (pågående)

•

Borås trafikstrategi (pågående)

•

Borås cykelplan 2016-2017 (pågående)

•

Marks översiktsplan (pågående)

•

Varbergs trafikstrategi (pågående)

•

Förenklad åtgärdsvalsstudie Viskadalsbanan genom tätorten Skene (pågående)

•

Stråk 6 VGR, Väg 156 (pågående)

•

ÅVS Väröbacka (pågående)

•

Utredningsalternativ Järnväg Halland (Region Halland, färdig)

•

Trafikförsörjningsprogram (VGR respektive Region Halland, pågående)

•

Godstransportstrategi (VGR, pågående)

•

Utredning om framtida transportbehov och medelsbehov på det lågtrafikerade järnvägsnätet
(Trafikverket 2015:238)

I studien används bland annat följande underlag:
•

Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020

•

Västra Götalandsregionens vision Det goda livet

•

Målbild Tåg 2035, VGR

•

Utredningsalternativ järnväg Halland

•

Regionala transportplaner för Västra Götalandsregionen och Region Halland

•

Nationell plan för transportsystemet

•

Strategiska planer för kommunerna i stråket och andra planer som påverkar framtida
markanvändning.

•

Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan – stråkstudie, Västtrafik 2010

•

Funktionsutredning, Fjärrstyrning Herrljunga-Borås-Varberg (och remissvar)

•

Stråkstudier, Stråk 7, Varberg-Mark-Borås, väg 41. Mars 2007, VGR
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Åtgärdsval och planeringsprocessen
En åtgärdsvalsstudie är ett tidigt steg i planeringsprocessen med tyngdpunkt i dialog med berörda
aktörer och intressenter. Studien genomförs innan den formella planprocessen tar vid och ska leda till
att hitta lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.
I åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara lösningar
samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera och starta
projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål, behov och ringa in
en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån
fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och
kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till
rekommenderade åtgärder.

Figur 2: Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen.

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för hushållning med resurser och minskning av
transportsystemets negativa påverkan. Åtgärder ska analyseras med fyrstegsprincipen som grund:
Steg 1. Tänk om – åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt.
Steg 2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.
Steg 3. Bygg om – begränsade ombyggnationer.
Steg 4. Bygg nytt – nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. Tillämpas om behovet inte
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
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Läshänvisning
I de inledande kapitlen av studien, kapitel 3 – 5, behandlas stråkets förutsättningar såsom landskap,
miljö, boendemiljö, näringsliv, aktuell trafik- och resandestatistik samt infrastrukturens status och
standard.
I kapitel 6 identifieras nuvarande funktion, det vill säga hur stråket används. Den funktion
infrastrukturen fyller, bidrar till att uppfylla eller motverka uppsatta mål, exempelvis de
transportpolitisk. Identifieringen av funktion är därmed en viktig del i arbetet av att generera olika
åtgärder samt analysera och utvärdera deras effekter.
De nationella och regionala målen och visionerna som har bäring på stråkets utveckling beskrivs i
kapitel 7. Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har särskilda mål för Viskadalsstråket tagits fram, vilka
har varit en grund i arbetet med att föreslå och utvärdera åtgärder.
I efterföljande kapitel 8 beskrivs Viskadalsstråket i förhållande till sin omvärld och framtida
transportefterfrågan.
Med utgångspunkt i den tekniska standarden för väg och järnväg kopplat till stråkets funktion, mål
samt framtida transportefterfrågan har ett antal brister identifierats i kapitel 9.
Med hjälp av fyrstegsprincipen har ett antal förslag på åtgärder tagits fram utifrån identifierade
funktioner och brister, vilka redovisas i kapitel 10. Varje åtgärd har översiktligt studerats vad gäller
dess bäring på brister, funktion, måluppfyllelse, effektsamband samt kostnad.
För att leda arbetet vidare mot åtgärdsvalsstudiens övergripande mål, att ta fram en långsiktigt hållbar
inriktning av åtgärder, har ett antal inriktningsalternativ formats, se kapitel 12. Alternativen består av
paket av åtgärder som omfattar fyrstegsprincipens alla steg och som syftar till att åtgärda identifierade
brister och bidra till måluppfyllelse.
I avsnitt 12.4 presenteras inriktningsalternativens effekter och jämförs med varandra utifrån deras
respektive uppfyllnad av de nationella, lokala och regionala målen samt deras bidrag till funktioner
utpekade för stråket samt alternativets kostnad.
Åtgärdsvalsstudien avslutas med resultat och preliminära slutsatser utifrån det framställda materialet
samt en beskrivning av det fortsatta arbetet med förslag till inriktning.
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Avgränsningar
I arbetet med Åtgärdsvalsstudien har ett antal avgränsningar i omfattning, geografi och tid gjorts för
att tydliggöra studiens innehåll och tidsperspektiv.

Avgränsning av innehåll och omfattning
Studien ska föreslå typåtgärder och kombinationer av dessa men inte ersätta den formella
planeringsprocessen enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg. Studien omfattar såväl väg
som järnväg. För vägnätet, primärt väg 41, men även anknytande vägar med betydelse för stråkets
funktion. För Viskadalsbanan men även omgivande järnvägsnät i frågan om omledningsfunktionen
och behov. Studien behandlar både godstransporter och personresor.
•

Transportsystemet, trafiken, befolkningen och markanvändning i stråket Varberg -Borås ska
studeras i sin helhet i nulägesbeskrivningen (Förstå situationen).

•

Föreslagna åtgärder i ändpunkterna/noderna Varberg och Borås kommer inte att
utredas/analyseras. Däremot kommer studien resultera i förslag till vidare arbete och lyfta
vilka frågeställningar som bör behandlas i kommande eller pågående utredningar/studier som
rör ändpunkterna/noderna.

•

Behandlas gör även hur föreslagna åtgärder kan komma att påverka närliggande trafiksystem
och vice versa, även om dessa ligger utanför studiens avgränsning.

Geografisk avgränsning
Åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket omfattar väg 41 och Viskadalsbanan. För Viskadalsbanan
omfattas studien av bandel 656, vilket innebär att studien inte omfattar Borås eller Varbergs stationer.
För väg 41 omfattas delen från cirkulationsplatsen vid Lassabacken Värnamovägen, väg 153, i söder till
Annelundsmotet, väg 40, i norr. Identifieringen av brister och åtgärder för väg 41 fokuseras dock till
att omfatta delen mellan väg E6 i söder och korsningen med väg 27 (Kråkered) i norr. Söder respektive
norr om nämnda korsningar ändrar väg 41 karaktär och blir mer ett infartsstråk till orterna Varberg
och Borås. Funktionen av gång- och cykelvägnätet i stråket beskrivs också övergripande.
Åtgärdsvalsstudien omfattar även följande vägar som har en anslutande, förbindande och/eller
kompletterande funktion till stråket.
•

Väg 1610, mellan Borås och Kinna med avseende på dess funktion i Viskadalsstråket. Väg 1610
var här tidigare väg 41 som ersatts med en ny sträckning och 1610 har kvar den lokala
funktionen och den har även omfattande kollektivtrafik.

•

Väg 1634, delen Kinna till Ramslätt.

•

Väg 850, från Veddige till Bua

Gällande dessa vägar beskrivs de inte ingående i nulägesbeskrivningen och enbart delvis i
bristidentifieringen. Åtgärdsförslag finns även för dessa vägar i sin roll som funktion i eller för stråket.
På följande karta visas stråket och de i studien ingående vägarna samt järnvägen Viskadalsbanan.
Siffrorna som anges här är delområden som stråket delas upp i för att visa på olika karaktärer och
användning av stråket. Delområdena är indelade efter karaktär, pendlingsmönster och
behov/användning. De avgränsas enligt följande: Delområde 1 (Borås)-Skene, Delområde 2 (Skene)Horred, Delområde 3 (Horred)-(Veddige) och Delområde 4 Veddige-(Varberg). Dessa beskrivs mer
ingående i följande kapitel.
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Figur 3: Översiktskarta över Viskadalsstråket, med väg 41,väg 1610, väg 1634, väg 850 och Viskadalsbanan.
Siffrorna visar de olika delområdenas utbredning.
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Tidshorisont för åtgärders genomförande
Studien tar sikte på tre tidshorisonter:
•

Kort sikt, ca 2016-2025
Överensstämmer i bortre gräns med nuvarande/gällande nationell och regional transportplan

•

Medellång sikt, ca 2025-2035
Efter nästa nationella och regionala transportplanplan. Överensstämmer med Målbild Tåg
2035.

•

Lång sikt 2035
Överensstämmer med regionernas trafikförsörjningsprograms bortre tidsperspektiv och efter
att en ny stambana eventuellt är färdigställd.
För mål och åtgärder i detta tidsperspektiv kommer ingen fördjupad analys att genomföras.

Tidsperspektivet för åtgärdsförslagen i studien avgränsas till 2035.
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Befintliga förhållanden Viskadalen
I detta kapitel beskrivs förhållandena i Viskadalen och stråket som sådant. Med befintliga förhållanden
menas här dels geografiska natur- och miljömässiga men också demografiska avseende befolkning
samt hur näringslivet är etablerat i stråket.
I kapitlet introduceras också en indelning av stråket i delområden. Dessa områden är indelade utifrån
dels geometrins karaktär på landskapet och dels på hur de är befolkade och hur rörelsemönstren ser ut
till och från dessa.
Delområdena kommer i det här kapitlet användas för att beskriva landskapet och
miljöförutsättningarna, denna beskrivning görs för att belysa vilka värden som kopplas mot de mål
som senare redovisas inklusive de nationella transportpolitiska målen.

Landskapsbild
Landskapstyper
Landskap kan delas in i olika landskapstyper beroende på olika karaktärer. Viskadalsstråket sträcker
sig genom tre olika landskapstyper:
•

storskaligt sprickdalslandskap från Borås till Veddige

•

småbrutet sprickdalslandskap från Veddige till Tofta

•

slättbygd från Tofta till Varberg

Figur 4: Typsektion av sprickdalslandskapet

Båda typer av sprickdalslandskap kännetecknas av minst en tydlig riktning då landskapet har
skogsbeklädda kammar med odling, bebyggelse och större vägar främst i dalgångar däremellan. Ofta
är odlingsmarkerna koncentrerade till den bördigaste marken i dalgången medan gårdar och
samhällen ligger i odlingslandskapets utkant på gränsen mot skogen. Tvärs dalgångarna finns en
mindre struktur som består av ägogränser, diken, stenmurar och ett finmaskigt vägnät.
Det storskaliga sprickdalslandskapet har i Viskadalen en tydlig nordöstlig-sydvästlig riktning med
stora relativa höjdskillnader mellan kammarnas toppar och den flacka dalgången. Höjdryggarna har
övervägande barrskog på topparna och ofta ädellövskog i sluttningarna. Odlingslandskapet i
dalgången är flackt och har på sina ställen blivit böljande av Viskans meandrande.
Det småbrutna sprickdalslandskapet har en omväxlande kuperad terräng med hög brutenhet vilket gör
huvudriktningen i landskapet mindre dominant. Dalgångarna har en mosaikstruktur där öppet
odlings- och beteslandskap och slutet skogslandskap ligger om vart annat i stor varieration. Detta ger
korta utblickar och småskalig känsla. Marken i dalgångarna är flack till böljande, frodig och uppodlad.
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Figur 5: Typsektion av slättbyggen

Slättbygden i detta utsnitt kallas Varbergsslätten. Varbergsslätten är uppodlad, flack och relativt
tätbebyggd modern fullåkerbyggd med stora rationellt brukade gårdar. Det är ett typiskt rationaliserat
produktionslandskap där rekreationsområden och biodiversitet främst återfinns i ådalar samt kring
säteri och herrgårdsmiljöer. Byarna och gårdarna ligger ofta på flacka höjdpartier eller i anslutning till
åar eller vägar. Varbergsslätten har med sin långsmala utbredning en väldigt tydlig karaktär med långa
siktlängder och två nivåer av riktning. Den nord-sydliga riktningen förstärks av att slätten begränsas i
väster av havet och i öster av skogen och mellan dessa finns de stora infrastrukturkorridorerna med
vägar och järnväg. Tvärs denna struktur finns en öst-västlig struktur av åar med trädridåer.
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Delområden

Figur 6: Kartbilden visar de fyra delområdenas utbredning längs stråket tillsammans med Viskans flöde och
biflöden (blått), väg 41(mörkgrå) och Viskadalsbanan(streckad)samt öppenhet i landskapet där den mörkare
orangea färgen visar skogsbeklädd mark och den ljusare visar öppen mark.
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Delområde 1 (Borås) – Skene

Figur 7: Vyer från delområde 1

Mellan Borås och Skene är Viskans dalgång smal och till största delen skogsbeklädd med mindre
öppningar av jordbruksmark, myrmark eller elgator. Infrastrukturen i dalgången, Varbergsvägen (väg
1610) och i det norra utsnittet av Viskadalsbanan, ligger som typiskt för landskapstypen i dalgången i
närheten av Viskan och går genom samhällena Rydboholm och Viskafors. När den närmar sig
Kinna/Skene norrifrån blir dalgången öppen och brukad. Väg 41 ligger mellan Borås och Kinna/Skene
främst i ny och därför otraditionell sträckning i skogen på bergskammarna relativt långt öster om
Viskan. Parallellt med Viskans dalgång ligger biflödet Häggåns dalgång. Dalgången är öppen och
brukad och från norr till söder i delområdet blir den bredare och bredare. Häggån är kraftigt
meandrande vilket gjort dalgången böljande. Väg 41 följer dalgången i ett utsnitt. Söder om Viskafors
korsar Viskadalsbanan över kammarna från Viskadalen till Häggådalen och följer ån från Fritsla till
Kinna där även väg 41 återansluter sig till dalgången. Kinna och Skene är två näst intill sammanbyggda
orter som avgränsas från varandra av Viskans flöde strax innan denna flyter samman med biflödet
Häggån. Väg 41 och Viskadalsbanan går genom Kinna och i utkanten av Skene.
Delområde 2 (Skene)-Horred

Figur 8: Vyer från delområde 2

Mellan Skene och Horred är dalgången bred och brukad. Höjdryggarna har branta slänter beklädda
med ädellövskog. I ett parti söder om Björketorp blir skiftesstrukturen mycket tydlig med många
enskilda vägar och diken och murar som markerar ägogränser upp mot bebyggelsen i skogskanten.
Viskan förenas på sträckan med de båda biflödena Slottsån och Surtan och blir efter detta mindre
meandrande. Viskadalsbanan och väg 41 ligger på Viskans västra sida i dalgången och går genom
samhällena Berghem och Björketorp. Mellan Skene och Björketorp ligger Viskadalsbanan och väg 41
relativt nära varandra i raka sträckningar nära Viskan utan att följa med i varje meander. Efter
Björktorp då Viskans fåra blivit mycket jämnare följer väg 41 relativt nära Viskan utan att följa med i
varje meander medan Viskadalsbanan går rakt fram utan att följa dalgångens utseende vilket gör att
den ömsom ligger nära väg 41 och Viskan ömsom ligger nästan uppe i skogsbrynet. De båda
infrastrukturernas separata lägen tillsammans med skiftesstrukturen skapar många plankorsningar
med järnvägen och enskilda utfarter på väg 41. Strax norr Horred lämnar väg 41 Viskans sida och
korsar över järnvägen för att gå in i Horred väster om järnvägen. Både väg 41 och Viskadalsbanan går
genom Horreds tätort.
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Delområde 3 (Horred)-(Veddige)

Figur 9: Vyer från delområde 3

Mellan Horred och Veddige blir Viskans lopp ännu rakare och på den södra hälften av sträckan är
dalgången smalare. Här är även de ädellövskogsbeklädda sluttningarna brantare och det finns
förkastningar upp mot bergskammarna. I den breda dalgången fortsätter marken vara brukad och
skiftesstrukturen är fortfarande tydlig. I den smala dalgången finns våtmarker i Viskans utkanter och
flödet böljar ut och bildar sjöarna Veselången och Dran. Väg 41 och Viskadalsbanan ligger mycket tätt i
hela delområdet och ofta ligger även Viskan nära. Där dalgången blir smalare korsar väg 41 över
järnvägen igen för att åter ligga närmast Viskan i öster.

Delområde 4 Veddige-(Varberg)

Figur 10: Vyer från delområde 4

Kring Veddige är det småbrutet sprickdalslandskap vilket blir tydligt i att landskapet får flera olika
riktningar. Strax söder om Veddige möter Viskans dalgång biflödet Syllans dalgång. Åarna rinner inte
ihop där men väg 850 som följer Syllans dalgång anknyter till väg 41. Norr om Derome korsar både väg
41 och Viskadalsbanan över Viskan och lämnar Viskans dalgång. Viskan fortsätter ut mot havet i en
nästan rak öst-västlig riktning och går samman med Syllans dalgång väster om Derome där åarna
också flyter ihop. Väg 41 och Viskadalsbanan fortsätter mot Varberg i en annan dalgång som innehåller
bland annat vattendraget Munkån. Dalgången är bred med skogsbeklädda höjder och åkeröar. Marken
i dalgången är brukad men här finns också små inslag av skog. Järnvägen och vägen går relativt tätt
tillsammans tills de delar på sig för att gå på var sin sida om höjderna kring Tofta. De korsar därefter
under motorvägen (väg E6) och över Munkån på olika ställen. Väg 41 och järnvägen möts igen och
korsar varandra i Varbergs norra utkant. Nordväst om Tofta behåller landskapet sin mosaikkaraktär
nästan ända fram till havet. Sydöst om Tofta däremot, där järnvägen går, öppnas landskapet upp mer
och mer så att långa vyer skapas ut över slättlandskapet. Åkrarna blir märkbart större och de
avgränsande elementen färre samtidigt som bebyggelsen i större utsträckning är samlad i samhällen.
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Miljö
Naturmiljö
Viskan och dess biflöden gör området väldigt vattenrikt. Flera av biflödena har skurit sig ned i lösa
sedimentärjordar och bildat ravinsystem. I vissa av biflödena finns flera ovanliga och hotade arter som
till exempel havsvandrande lax och öring, men även arter som bäck- och havsnejonöga och
flodpärlmussla. I Viskadalen finns ett småskaligt variationsrikt odlingslandskap och på grund av de
många hagmarkerna, lövträdsdungarna, dammarna, åkerrännarna och stenmurarna har Viskadalen en
mycket stor artrikedom med avseende på däggdjur, fåglar, insekter, växter, lavar, mossor och svampar.
De största naturvärdena finns vid strömmande vatten och välhävdade ogödslade slåtter och
betesmarker med grova träd. Stora delar av dalen och höjderna omkring den är riksintresse för
naturvård.
Många av de platser som gör Viskadalen så artrik faller in under skyddstypen generellt biotopskydd.
Generellt biotopskydd omfattar enligt 7 kap 11 § i miljöbalken alléer, källor med omgivande våtmark i
jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark,
stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Syftet med biotopskyddet är att bevara den biologiska
mångfalden. Skyddet omfattar ”mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade
djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda”. Inom ett sådant biotopskyddsområde
får det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen får
medge dispens om det finns särskilda skäl. Vid val av åtgärder måste även sannolikheten för beslut om
generellt biotopskydd undersökas vidare.

Dokumenterade naturvärden
•

Det finns två riksintressen för naturmiljö längs sträckan, Viskan och Surtans dalgång samt
Veselången (utvidgning av Viskan).

•

Det finns ett riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §) längs sträckan, det heter Viskan.

•

I sträckans närhet finns två Natura 2000-områden för art- och biotopskydd men båda ligger
över 2km från stråket. Samt ett Natura 2000-område som ligger nära stråket, norr om
Varberg, men utanför det egentliga utredningsområdet.

•

Det finns tre naturreservat längs Viskadalens dalgång, Storsjön, Assbergs raviner samt Lekvad.

Kulturmiljö
Viskadalen är ett område med stort tidsdjup.
Åar har varit naturliga kommunikationsleder i alla tider, så även Viskastigen längs Viskans lopp. För
att ta sig fram i landskapet valdes öppna marker längs vattendragen eftersom det var enklare att ta sig
fram där. De första permanenta vägarna byggdes under bondestenåldern i de stråk som människor
använt sedan förhistorisk tid och de gamla vägstrukturer i ådalar ligger alltså i stråk som använts av
människor i över 1000 år. Delar av väg 41 följer, om inte Viskastigen, åtminstone samma princip som
Viskastigen då den ligger centralt i ådalen och följer Viskans lopp.
En annan tydlig kulturhistorisk lämning i landskapet är skiftet. Från mitten av 1700-talet kunde
jordbruket inte längre mätta den växande befolkningen. För att åtgärda detta genomfördes tre
skiftesreformer där åkermark omfördelades. Den skiftesreform som fick störst genomslag var
lagaskifte 1827 då gårdarna flyttade ut från byn med den brukade marken i sammanhängande ägor
kring gårdarna. Skiftet kan tydligt läsas i stora delar av viskadalen där gårdarna ligger utspridda i
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skogskanten med varsin enskild väg som förbinder dem till väg 41 och ägorna formade som långsmala
åkrar från skogskanten ned till ån. Åkrarna delas förutom av vägarna upp av stenmurar, diken som
ofta är frodig växtlighet och trädrader.

Dokumenterade kulturvärden
•

Längs sträckan finns två riksintressen för kulturmiljövården, Rydboholm och Häggåns
dalgång.

•

Det finns mångtalet fornlämningar i stråket men beroende på utredningens nivå får detta
utredas i senare skede.

Figur 11: Skyddade områden i Viskadalen

Översvämning, ras och skred
Väg 41 och Viskadalsbanan löper längs ån Viskan. I södra delarna av stråket är närheten mellan
Viskan, väg 41 och Viskadalsbanan påtaglig. Det är också i den södra delen av stråket som
konsekvensen av en eventuell översvämning beräknas bli mest allvarlig, och söder om Veddige mycket
allvarlig. I området Kinna/Skene bedöms bebyggelse och transporter kunna påverkas mycket allvarligt
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av höga flöden, enligt rapporten Klimatanpassning Viskan, rapport 2012:55 som länsstyrelserna i
Västra Götalands län och Hallands län har tagit fram tillsammans med Vattenmyndigheten.
Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Skred förekommer i silt- och
lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Vid ett
ras rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt. Ras sker i bergväggar, grus- och sandbranter.
Områden med risk för spontana skred finns i första hand utefter Viskan, särskilt i området BjörketorpHorred. Området längs Viskan är utpekat som känsligt ur stabilitetssynpunkt. Skredrisken är den
främsta anledningen till att skadorna riskerar att bli stora. Vägar och broar samt järnväg riskerar att
bli avskurna, spolas bort eller sätta igen. Markstabiliteten kan försämras och underhållsbehovet öka på
grund av bärighetsskador även risken för erosion vid brostöd och anslutande bankar kan öka av detta.
Elektroniska anläggningar i järnvägars bankkonstruktioner kan skadas. Indirekta konsekvenser kan
uppstå för transportberoende verksamheter som inte kan bedriva sin verksamhet om infrastrukturen
inte fungerar. Skred i åbrinkarna kan, förutom skador på människor och egendom, även medföra
skador på Viskans naturvärden.

Boendemiljö
Befolkning
Viskadalsstråket går genom två län och tre kommuner. Dessa är Region Halland och Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Varberg, Mark och Borås Stad. Borås stad med strax över 108
000 invånare är stråkets folkrikaste kommun. I tätorten Borås bor knappt 69 000 invånare, drygt 64
% av kommunens invånare. Varbergs kommun är stråkets näst största kommun med drygt 60 400
invånare. I tätorten Varberg bor drygt 28 700 invånare vilket är drygt 47 % av kommunens invånare. I
Marks kommun bor cirka 33 900 invånare varav knappt 14 800 av dessa, motsvarande 43 %, är
bosatta i tätorten Kinna/Skene.
I Viskadalsstråket ses Varberg och Borås som större regionala målpunkter medan Kinna/Skene ses
som en lite mindre regional målpunkt. I stråket finns även flera lokala målpunkter i form av samhällen
som Veddige, Horred, Berghem, Björketorp, Fritsla och Viskafors. Det finns även många målpunkter
av lokal karaktär som skolor, handelsetableringar och arbetsplatser av varierande storlek. En del
mindre samhällen blir naturliga lokala målpunkter. De regionala målpunkterna genererar både lokala
och mer långväga, regionala resor i större omfattning än de lokala målpunkterna. Pendlingsresorna
framgår i kapitel 5.1.

Figur 12: Befolkningsutveckling i stråkets tre kommuner från 1995 och
framåt. (Källa: SCB)

29 (105)

Figur 14: Befolkningens fördelning mellan huvudort, övriga tätorter,
småorter respektive övriga kommuner. (Källa:SCB)

Figur 13: Befolkningens fördelning över stråkets tätorter. (Källa: SCB)
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Markanvändning
De två större orterna i stråket, Borås och Varberg har stadskärnor med tät kvartersstad. I Borås och
Varbergs ytterområden och i Kinna/Skene finns en blandning av områden med flerbostadshus och
områden med enfamiljshus. De andra orterna längs stråket består, kring kärnor med
centrumbebyggelse, till största delen av enfamiljshus. Mellan orterna ligger bebyggelsen oftast i tydlig
skiftesstruktur, det vill säga gårdarna ligger åtskilda från varandra, var och en på sina ägor.
I stråket finns flera stora målpunkter i form av arbetsplatser och skolor dit daglig pendling sker.
Flertalet samhällen i stråket har även serviceinrättningar så som vårdcentral och mataffär. De stora
naturområdena fungerar också som målpunkter för rekreation.
Stråket, som har en starkt ledande karaktär i längsgående riktning är även på många ställen en kraftig
barriär för korsande rörelser. Detta gäller till exempel där väg 41 och Viskadalsbanan går centralt
genom samhällen så som Horred, Björketorp och Berghem. Barriäreffekten kan vara problematisk då
trafikflödena gör korsande rörelser mer utsatta och trafikfarliga än vid normala lokalgator. Samtidigt
finns det utvecklingsmöjligheter i att mycket trafik och människor rör sig genom själva samhället.
Då väg 41 är utpekad farligt gods-led liksom att Viskadalsbanan kan trafikeras med farligt gods gäller
riskbedömning och avståndskrav till byggnader.
Buller och vibrationer
Till följd av trafiken på väg 41 och Viskadalsbanan berörs Viskadalsstråket av buller och vibrationer,
som kan utgöra störningar för boende i stråket.
Bullerproblemen är som störst och berör flest boenden där väg och järnväg passerar genom
samhällena i stråket. Med hänsyn till den relativt glesa tågtrafikeringen är det sannolikt den maximala
bullernivån, vilket motsvarar bullret per tågpassage, som är dimensionerande för bullersituationen
med avseende på järnvägen. För vägtrafiken är det istället den ekvivalenta bullernivån, vilket
motsvarar bullret som medelvärde över dygnet, som sannolikt är dimensionerande. Både ekvivalenta
och maximala ljudnivåer bör dock alltid beaktas samlat då risken för störning bedöms.
Vibrationsproblemen är som störst där tung trafik passerar bebyggelse i kombination med lösa jordar.
Då finns risk att trafiken sätter marken i svängningar som sedan fortplantas till bebyggelsen. Från
Kinna och söderut mot Varberg är både väg 41 och Viskadalsbanan förlagd på lösa jordar varför
problemen med vibrationer sannolikt är störst på denna sträcka. Norr om Kinna är väg 41 och
Viskadalsbanan förlagd på berg och fastare underlag, varför vibrationsproblemen bedöms vara
mindre.
Ytterligare underlag kan finnas i Trafikverkets bullerdatabas över ärenden men har inte tagits fram på
grund av studiens mer övergripande nivå när det gäller åtgärder i det här perspektivet.

Näringsliv
Näringslivet varierar mellan de tre kommunerna i stråket. Storleken på de enskilda kommunernas
arbetsmarknader varierar ungefär i motsvarande grad som invånarantalen.
Målpunkterna för näringslivets transporter i stråket är främst de olika större industrierna, där den
södra delen av stråket står för den högsta andelen. Exempel på målpunkter är Derome trä, Järlöv
(Strängbetong) och Textilindustrin i Horred samt Kinna/Skene-området och Borås. Utanför stråket är
målpunkterna Väröhalvön, Varbergs hamn, Västkuststråket (norr och söder). Trafiken i stråket har
även målpunkter som ligger längre bort så som Herrljunga/Falköping/Skövde, Stockholmsområdet,
Jönköping/Nässjö/Värnamo samt Norra Sverige.
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Redovisningen sker kommunvis och viss jämförelse sker.
Varberg utmärker sig främst genom sina höga sysselsättningstal inom energiproduktionen, vilket är
kopplat till Ringhals kärnkraftverk på Väröhalvön med över 1 000 anställda. Även jordbruks-,
skogsbruks- och fiskerisektorn samt byggbranschen är högt representerade i kommunen jämfört med
riket som helhet. Södra Cell är den näst största enskilda arbetsgivare i Varberg vid sidan av kommun
och region Halland. Företaget kommer att fördubbla sin verksamhet under hösten 2016 vilket leder till
fler transporter, primärt på väg. Även Eson Pac och Derome i Veddige planerar att utöka sin
verksamhet, vilket kommer att påverka näringslivets transportefterfrågan på väg 41. I stråket har
dessutom Strängbetong en anläggning i Järlöv som är en stor arbetsgivare och målpunkt för
godstransporter. Varbergs hamn är mål/start för flertalet transporter i stråket. Godsslagen som
transporteras till verksamheterna i stråket är främst råvaror och produkter av trä, papper och betong.
Genomgående gods är stycke och trailer med varierande innehåll.
I likhet med Varberg har Marks kommun en relativt hög andel verksamma inom jordbruks-,
skogsbruks- och fiskerisektorn. Jordbrukets strukturomvandling har medfört större och större enheter
och ett ökat transportbehov. Skogsbrukets timmertransporter går främst till Väröhalvön och Södra
Cell. I Mark finns många näringsidkare med runt 75 anställda och några enstaka som har mellan 200300 anställda, såsom textilvarutillverkaren Ludvig Svensson AB och pappersvarutillverkaren Stora
Enso Packaging. I Marks kommun finns stora textilföretag och flera möbelfabriker.
Näringslivet i Borås domineras av handel och kommunikation. De största privata företagen i
kommunen är Ellos och Ericsson som vardera har drygt 1 000 anställda.
Ytterligare en likhet mellan Mark och Varberg är den relativt höga sysselsättningen inom
byggbranschen.

Besöksnäring
Varberg är en stor målpunkt för turism, särskilt under sommartid då även stråket nyttjas av många
som vill ta sig till västkusten. Viskadalstråket har storslagen natur med många vandringsleder och
goda möjligheter till fiske och friluftsliv. Tygriket med orterna Fritsla, Kinna, Skene och Horred i
Marks kommun är en viktig målpunkt för turister. Borås är idag ett centrum för textildesign och är en
välutvecklad handelsstad vilket attraherar många besökare. Andra målpunkter som attraherar stora
mängder besökare är bland annat djurparken, ett science center men även ett rikt konst- och
kulturutbud. Det är viktigt att kunna utnyttja kollektivtrafiken både i form av tåg och buss för att nå
olika resmål och göra dessa tillgängliga för alla.

Markanvändningsplanering
Samtliga tre kommuner i stråket planerar för utbyggnad av bostäder och annan verksamhet.
Borås tätort har en stark tillväxt, vilket genererar ökad trafikering i Viskadalsstråket. Bostadsbyggnad i
kollektivtrafiknära lägen eftersträvas och Viskafors utgör dessutom en viktig serviceort för södra delen
av kommunen.
I Mark planeras utveckling främst i Kinna, Skene och Örby, men även i Fritsla, Horred och Björketorp.
I Varberg planeras viss utveckling i Veddige, men huvudsakliga utbyggnaden sker i Varbergs tätort och
i kommunens kustområden.
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Status väg och järnväg
I detta kapitel presenteras status för väg och järnväg i stråket.
Väg 41 och Viskadalsbanan är utpekad som riksintressen för kommunikationer enligt miljöbalken 3
kap 8 §. Järnvägen är av betydelse för omledning av godstrafik.
Väg 41 går mellan Varberg och Borås och ingår i ett regionalt vägnät, som är ett viktigt komplement till
det nationella vägnätet. Vägen är av stor betydelse för transporter mellan kusten och inlandet och för
trafik mellan olika orter i Viskadalen.
Väg 41 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Vägen ansluter till Varbergs hamn som är
utpekad som riksintresse.
Väg 41 och Viskadalsbanan är båda utpekade som primära transportleder för farligt gods.
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har i broschyren Riskhantering i
detaljplaneprocessen gjort en zonindelning som sträcker sig 150 meter från järnvägen. Inom detta
område bör riskerna med farligt gods beaktas.

Väg- och cykelväg
Väg 41 är 8,5 mil lång och binder samman kommunerna och huvudorterna Varberg, Mark och Borås
med varandra. Vägen är en förbindelse mellan väg E6 i söder och väg 40 i norr. Vägens standard
varierar längs stråket med en vägbredd mellan 6,5 och 13 meter. Sträckan från Varberg, trafikplats
Varberg Norra vid väg E6, upp till östra Derome samt förbifart Veddige är mötesseparerad med
mitträcke av typen ”2+1 väg”. I övrigt har vägen två körfält förutom en kortare sträcka i Borås där
vägen är fyrfältig. Smalast sektion med en vägbredd på endast 6,5 m återfinns på sträckorna Järlövlänsgränsen samt genom Björketorp och Sundholmen där vägen har en tydlig tätortskaraktär med låg
skyltad hastighet

Figur 15:Gång- och cykelvägar i stråket. (Källa: NVDB)

Figur 16: Vägtyp längs väg 41. Kategorier enligt NVDB.
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(Källa: NVDB). Sträckan som visar mötesseparerad
med målning (utan mitträcke) är i dagsläget inte
färdigbyggd. Utbredningen visar både planerad och
färdigställd sträcka.

Figur 18 Skyltad hastighet längs väg 41. (Källa: NVDB)

Figur 17 Vägbredd längs väg 41. (Källa: NVDB)

Ett stort antal anslutningar återfinns längs väg 41, cirka 200 stycken. Av dessa går cirka 60 till enskilda
fastigheter, 50 till lokalvägar (>1 fastighet). Det finns 11 planskilda vägkorsningar, 1 planskild
järnvägskorsning (i Veddige över förbifarten), 50 korsningar i tätort, 10 cirkulationsplatser, 15 korsningar
med höger-/vänstersvängsfält samt två plankorsningar med järnväg. En stor del av de små
korsningspunkterna till en eller ett fåtal fastigheter återfinns på sträckan Järlöv-Skene samt sträckan som
saknar mittseparering söder om Veddige. Längs dessa vägsträckor saknas ofta en parallellväg som kan
samla upp fastighetsanslutningarna.
Möjligheten att ta sig fram till fots eller med cykel längs med väg 41 är mycket begränsad, se Fel! Hittar
inte referenskälla. 15. Det är i de större samhällena som möjligheterna är störst att ta sig fram som
oskyddad trafikant, och det är också i samhällena som de största målpunkterna finns. Längs med väg 1610
har en cykelbana byggts mellan Viskafors och Rydboholm. Färdigprojekterade planer finns på att förlänga
denna till Borås ridhus men medel saknas. Längs Viskadalsbanan söder om Skene planeras gång- och
cykelvägnätet att kompletteras. Anordnade gång- och cykelkorsningar finns söder om E6 (vid
cirkulationsplats), i Veddige (planskilt samt vid cirkulationsplats), i Horred (två obevakade
övergångsställen), i Björketorp (två obevakade övergångsställen), i Kinna/Skene (fyra planskilda) samt
norr om väg 27.
Väg 1610 (Varbergsvägen) löper mellan Kinna och Borås och passerar ett flertal små orter, däribland
Rydboholm, Viskafors, Svaneholm och Rydal. Vägen har främst en funktion för lokala personresor, varav
en del sker med de två busslinjer som trafikerar sträckan, se även kap. 5.1. I Viskafors ligger
Viskaforsskolan med ca 500 elever i klasserna F-9. Till denna går skolskjutsar men det är också troligt att
elever med kort resväg tar sig till skolan till fots eller med cykel.
Väg 1634 (Fritslavägen, Förläggarevägen) löper parallellt med väg 41 på sträckan från norra delen av
Kinna till Ramslätt. Sträckan har en viktig funktion för kollektivtrafikresor då den välutnyttjade busslinje
450, som trafikerar mellan Skene och Borås, har sin sträckning längs vägen.
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Väg 850 binder samman Bua väster om E6 med Veddige och tas upp i denna studie då den har en viktig
funktion för godstransporter mellan väg E6 och Veddige (väg 41). Det är också ett pendlingsstråk till och
från arbetsplatser på Väröhalvön.
Funktionen av gång- och cykelvägar längs stråket är fokuserad främst i samhällena i stråket som ett medel
att ta sig till lokala målpunkter.

Järnväg
Viskadalsbanan är 8,4 mil lång och sträcker sig mellan Borås och Varberg. Banan används primärt för
persontrafik. Godstrafik sker i liten omfattning med endast ett eller ett fåtal godståg i veckan.
Viskadalsbanan är utpekad som omledningsbana för godstransporter vid störningar på övriga järnvägar,
se bilaga 3. Vid de tillfällena ställs persontågstrafiken in och ersätts med buss. Det är praktiskt möjligt att
köra både gods- och persontåg samtidigt på sträckan förutsatt att persontågen kan stå och vänta på någon
av de befintliga mötesstationerna. Med dagens trafikupplägg för persontåg skulle det dock innebära en
kraftig begränsning av körbarheten.
Järnvägen är enkelspårig, elektrifierad, ATC-utrustad och trafikeras med System M. Det sistnämnda
innebär att banan bemannas av tågklarerare som manuellt sköter tågmöten etcetera. Den manuella
hanteringen av tågmöten är tidsineffektiv i jämförelse med ett system med fjärrstyrning. Plan finns, och
arbete sker parallellt med denna åtgärdsvalsstudie, för införande av fjärrstyrning. Införandet av
fjärrstyrning innebär att banans flexibilitet ökar genom att en person kan övervaka och styra trafiken i ett
större område. Fjärrstyrningen medför en uppgradering av signaltekniken för banan och uppgradering i
signaltekniken för befintliga vägskyddsanläggningar. I samband med införandet av fjärrstyrning
omprövas även skyddsalternativen för befintliga plankorsningar vilket kommer resultera i åtgärder såsom
slopade korsningar och ökat skydd. Införandet är nu planlagt till att ske i perioden 2020-2035.
Viskadalsbanans banöverbyggnad har under senare år upprustats på sträckan Skene-Borås.
Underhållsarbetena har omfattat räls- och slipersbyte samt helsvetsning av räls på sträckan mellan
Rydboholm och ca 2 km norr om Viskafors. Underhållsåtgärderna slutfördes på sträckan under hösten
2015. Ballasten utgörs av makadam på sträckan Berghem-Skene. Längs övriga banan, sträckan VarbergSkene, utgörs banöverbyggnaden i huvudsak av skarvspår på träslipers med rälsspik som befästning.
Grusballast är vanligast förekommande men makadam finns på en kort del mellan Björketorp och Horred
respektive Tofta och Varberg. På de delar av banan där större underhållsåtgärder inte vidtagits bedöms
anläggningen ha nått sin tekniska livslängd.
Den låga kvaliteten på järnvägsanläggningen innebär att driftstörningar uppstår. Problemen är störst vad
gäller spårläget vilket främst har sin orsak i dålig ballast, slipers och befästningar. Övriga problem utgör
till exempel sträckor med grusballast där ogräs som lägger sig på spåret kan orsaka spårhalka. Ogräs gör
även att dräneringen av banvallen riskerar att försämras. Därutöver finns ett antal växlar som är i behov
av att bytas ut och kontaktledningssystemet är i behov av upprustning. Den hårt slitna anläggningen
medför också dålig komfort för trafiken och resenärerna, framför allt till följd av skarvspåret.
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Figur 19: Fördelning ballasttyp och rälskvalitet

Längs Viskadalsbanan finns fyra driftsplatser och sju hållplatser där resandeutbyte kan ske samt en
linjeplats där resandeutbyte inte sker. Vid de fyra driftsplatserna finns mötesspår med möjlighet för
tågmöten, hinderfri längd för respektive mötesspår är under 500 m. Veddige och Skene driftplatser
används regelbundet för tågmöten, medan mötesspåret på Viskafors driftplats inte används i dagsläget
och motsvarande i Horred bedöms inte vara i skick att användas. I Varberg och Borås finns också
möjlighet för tågmöten och resandeutbyte. Plattformslängderna varierar mellan 60 och 125 meter längs
banan och i huvudsak är plattformarna cirka 60 meter. Plattformslängden styr hur långa persontåg som
kan trafikera banan medan den hinderfria längden styr möjlig längd för godstågen vid tågmöten.

Figur 20: Översikt över Viskadalsbanan och dess drift- och hållplatser. (Källa: BIS/Linjebok Göteborg)
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Det finns många korsningspunkter med olika typer av vägar och vägar av olika standard längs
Viskadalsbanan. Totalt finns det ca 182 plankorsningar. Av dessa är 51 utrustade med skydd i form av
bommar och/eller signaler medan övriga är oskyddade.
Plankorsningarna domineras av korsningar med enskild väg, ägoväg, övrig väg samt korsning med gångoch cykelväg. Bland plankorsningar med riksväg, länsväg och gata kan konstateras att majoriteten är
utrustade med halvbom eller bättre. Två av plankorsningarna, vid Vävlagargatan och Varpgatan i
utkanten av Skene mot Varberg, har dock lägre vägskyddsstandard i form av kryssmärke respektive ljusoch ljudanläggning utan bommar. Vad gäller bomfällningstider bedöms dessa inte vara längre än normalt.
Dock kan bomfällningstiderna vid vägskydd i anslutning till drift- och hållplatser bli något längre i
samband med att tåg gör uppehåll vid stationerna. Fem planskilda korsningar finns längs banan.
Hastigheten längs banan varierar mellan 75 och 110 km/tim och uppgår till största del mellan 100110 km/tim. Inför 2017 är en hastighetssänkning till 80 km/h aviserad för sträckan Skene-Varberg och en
liten sträcka norr om Kinna. Banöverbyggnaden och spikbefästningarna är avgörande för tågets hastighet
men även spårgeometrin, till följd av små radier vid vissa delar av sträckan. Med utgångspunkt i högsta
tillåtna hastighet skulle det ta cirka 50 minuter att trafikera hela sträckan utan uppehåll. Lokdragna tåg,
framför allt godståg, är begränsade till hastigheten 50 km/tim på sträckan mellan Varberg och Horred till
följd av banans skick. Hastigheten längs banans mötesspår är 40 km/tim. Banan är klassificerad enligt
linjeklass D2, vilket innebär största tillåtna axeltryck, STAX, på 22,5 ton och största tillåtna vikt per
meter, STVM, på 6,4 ton. Lastprofil A används, vilket begränsar största tillåtna yttermått på de tåg som
kan trafikera banan. För jämförelse finns en sammanställning av olika linjeklasser på den svenska
järnvägen i Figur 21.

Linjeklass STAX (ton) STVM (ton/m)
A

16,0

5,0

B1

18,0

5,0

B2

18,0

6,4

C1

20,0

5,0

C2

20,0

6,4

C3

20,0

7,2

C4

20,0

8,0

D2

22,5

6,4

D3

22,5

7,2

D4

22,5

8,0

E2

25,0

6,4

E3

25,0

7,2

E4

25,0

8,0

Figur 21: Indelning linjeklasser.(Källa:
Trafikverket)

Figur 22: Största tillåtna hastighet längs Viskadalsbanan.
(Källa: Stigfinnaren)
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Kapacitetsutnyttjandet bedöms generellt till 60 % eller lägre men upp till 81-100 % under dygnets mest
trafikerade timmar. Viskadalsbanan har banklass 4, vilket motsvarar mindre trafik, enligt Trafikverkets
kategorisering utifrån trafikintensitet. Banklassen styr normalt hur underhållsmedel prioriteras. Försök
har genomförts att trafikera banan med SJs snabbtåg från Stockholm, via Herrljunga, Borås till Varberg,
men banan har bedömts vara i för dåligt skick för detta.
Reinvesteringsbehovet är stort i såväl bankropp och banöverbyggnad som i kontaktlednings- och
signalanläggningarna längs banan. Görs inga reinvesteringar bedöms banan inom en tidshorisont på 1015 år ha fått sådana restriktioner att det inte längre är möjligt att upprätthålla persontrafiksfunktionen.
De åtgärder som behövs är listade under kapitlen med typåtgärder och ingår i studiens
inriktningsalternativ.

Olyckor
Enligt den nationella olycksdatabasen Strada har det längs väg 41 under åren 2010-2014 (5 år) inträffat
205 trafikolyckor med döda, allvarligt eller lindrigt skadade som följd, se Figur 24. Av dessa är fyra
dödsolyckor och 24 svåra olyckor. En genomgång av olyckstyper och fördelning av skadeutfall finns i
Figur 23.
Längs Viskadalsbanan har under perioden 2010-2014 (augusti) fyra olyckor med personskador inträffat
med döda eller alvarligt skadade som konsekvens. Olyckorna är två plankorsningsolyckor, en
påkörningsolycka och ett självmord.

Olyckstyp

Skadegrad
Lindrig

Summa
Svår

Dödlig

Oskadad

Singel (motorfordon)

74

11

1

2

88

Möte (motorfordon)

13

4

1

0

18

Omkörning (motorfordon)

1

0

1

0

2

Upphinnande (motorfordon)

31

1

0

0

32

Avsväng (motorfordon)

10

1

0

1

12

Korsande (motorfordon)

20

1

0

0

21

Cykel/Moped (motorfordon)

1

0

0

0

1

Fotgängare (motorfordon)

2

0

1

0

3

Fotgängare/Cykel/Moped

8

2

0

0

10

Spårburna fordon

0

2

0

0

2

Vilt

6

0

0

0

6

Övriga

8

2

0

0

10

174

24

4

3

205

Summa

Figur 23: Fördelning olyckstyper och skadeutfall
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Figur 24: Dödsolyckor, svåra olyckor och lindriga olyckor längs väg 41 under åren 2010-2014. (Källa: STRADA
uttagswebb)
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Aktuell resande- och transportsituation
Arbetspendling
Arbetspendlingen är beskriven utifrån det totala antalet pendelresor per dygn inom och mellan
kommunerna år 2013. Det har också gjorts en jämförelse av pendlingens utveckling mellan åren 2004 och
2013.
Det genomgående pendlingsresandet i stråket är litet, majoriteten av pendlingen sker istället främst på
sträckorna in mot Varberg och Borås. Totalt arbetspendlar knappt 3900 personer längs med stråket och
av dessa utgör pendlingen från Marks kommun till Borås drygt hälften, se Figur 25. Knappt 300 personer
pendlar hela sträckan mellan Varberg och Borås. Antalet pendelresor längs med stråket är liten i relation
till antal pendelresor som sker inom den egna hemkommunen och utpendlingen från stråket. De
överlägset största strömmarna av pendling som sker inom den egna kommunen finns i Borås med 42500
resor dagligen respektive Varberg med 23600 resor. Inom Mark är pendlingen 9700, av dessa är en
relativt stor andel inom stråket till/från Skene/Kinna. Mark skiljer sig från övriga två kommuner genom
att ha en större andel utpendlare.

Figur 25: Arbetspendling inom, mellan och ut från respektive kommun. Siffrorna är avrundade till närmsta tiotal och
gäller för år 2013. Figuren ska främst se som en indikation på relationerna mellan in och utpendling respektive inom
och mellankommunal pendling. Fördelningen och antal i själva stråket är enbart indikativt.

Pendlingen i stråket har ökat med cirka 24 % mellan åren 2004 och 2013 (motsvarande 753 personer).
Ökningen har framförallt skett genom att utpendlingen från Marks kommun ökat kraftigt, särskilt i
riktning mot Borås, samtidigt som pendlingen inom kommunen minskat något. Antalet personer som
pendlar hela sträckan mellan Varberg och Borås har ökat med cirka 21 % (motsvarande 50 personer),
vilket innebär en något mindre procentuell ökning jämfört med ökningen för den totala pendlingen i
stråket.

Utbildnings- och skolpendling
I stråket finns ett antal förskolor och skolor. Dessa är lokaliserade till samhällena i stråket.
Gymnasieskolor finns i Varberg, Skene och Borås. Högskola finns i Borås och högskoleutbildning på
Campus Varberg. Flest gymnasieelever pendlar in till Borås. Från Marks kommun sker den största
utpendlingen av elever, där 35 % av de folkbokförda eleverna pendlar till annan kommun. I Varberg är 18
% av gymnasieeleverna inpendlare från annan kommun. I Borås är motsvarande siffra 26 %.
Skolpendlingen ingår som del i prognoserna för det totala resandet i stråket.
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Kollektivtrafik
I kollektivtrafiken uppgår resandet till ca 3 700 resor/dygn, uttryckt som antal påstigande resenärer på
tåg och busslinjer i stråket. På Viskadalsbanan uppgår dagens resande till drygt 1 200 resor/dygn. I
busstrafiken uppgår dagens resande till knappt 2 500 resor/dygn fördelat på stråkets busslinjer.
Kollektivtrafikens andel av det totala resandet i stråket är svår att uppskatta men uppgår till ca 7-15%1.
I 2017 avser Västtrafik/Hallandstrafiken ansöka om 14 dubbelturer/vardag. Dagens trafik på järnvägen
redovisas i kapitel 5.4 och för busstrafiken i kapitel 5.5.

Trafikering
Västtågen trafikerar Viskadalsbanan med 11 dubbelturer per vardagsdygn, vilket motsvarar totalt 22 tåg
per dygn i båda riktningar. Turtätheten är ett tåg per timme och riktning under högtrafik, plus ett extratåg
till Borås på morgonen, och glesare i lågtrafik. Restiden uppgår till cirka 75 minuter för hela stråket, varav
sträckan mellan Kinna och Borås tar cirka 25 minuter. Trafiken utförs av SJ Götalandståg och organiseras
samt finansieras tillsammans av Västtrafik och Hallandstrafiken. Resandets fördelning mellan stationerna
med resandeutbyte presenteras i figur 27.

Figur 26 Antal påstigande på tåg på Viskadalsbanan 2014

1

Kollektivtrafikandel, baserat på
arbetspendling
Tåg

Ca 1200

Buss

Ca 2500

Totalt resande
Andel

23 400 39 00resor*2/dag*3
Ca 15 %

Figur Fel! Endast huvuddokument.: Kollektivtrafikens andel baserad på totalt resande som räknats ut på att
arbetspendlingen utgör en tredjedel av det totala resandet.
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Busslinjer
Busstrafiken i stråket har dels en matande funktion till tågtrafiken och tunga busslinjer, dels en
kompletterande funktion till tågen för att möta efterfrågan. Det sistnämnda gäller främst Skene/KinnaBorås där tåget inte kan erbjuda tillräcklig kapacitet i högtrafik och frekvens övriga tider på dygnet.
Busslinjerna i stråket redovisas i Figur 27 och resandet på de tyngre linjerna i Figur 28.

Figur 27 Busslinjer i och till Viskadalsstråket. (Källa: Västtrafiks och Hallandstrafikens
hemsidor)
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Linje
154
155
156
440
450
616

Destination
Kinnarum-Viskafors-Borås
Svaneholm-Viskafors-Borås
Rydboholm-Borås
Horred-Skene-Kinna
Borås-Skene
Varberg-Veddige

Summa

Resande per vardag
33
933
196
201
873
211
2447

Figur 28 Resande på utvalda busslinjer i stråket

Pendelparkering
Parkeringar finns inom studiens område vid samtliga järnvägsstationer. Av dessa har Viskafors och Tofta
inga markerade anlagda parkeringsrutor utan parkering sker på en markyta av gräs eller grus. De övriga
har markerade parkeringsplatser. Kinna har flest platser med 95, Horred har 25, övriga har 8-13. I Kinna
finns även 89 cykelplatser, i Fritsla 18, övriga har fåtal cykelplatser. Pendelparkering med 46 platser, 2
platser för funktionshindrade samt cykelparkering är planerad för Skene station med byggnation under
2016.

Godstransporter
Utöver personresorna på järnväg, som beskrivs i avsnittet om kollektivtrafik ovan har banan historiskt
trafikerats av godstrafik på järnväg. I nuläget finns ingen sådan trafik. Banans låga standard bestämmer
förutsättningarna för mängden och nivån på den godstrafik som kan bedrivas. I dagsläget är efterfrågan
på godstrafik på järnväg väldigt låg. Banan har möjlighet att användas som omledning av godståg.
De största godsflödena på väg genereras främst i den södra delen av stråket. Flera stora målpunkter för
näringslivets transporter på väg 41 återfinns på Väröhalvön. Varbergs hamn är också en viktig målpunkt
för import och export av gods. Väg 41 är även transitväg för godstransporter som fortsätter på E6
respektive vidare från Borås. Närmast Borås är dock flödet som störst beroende på transporter till och
från staden och dess anslutande vägnät.
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Figur 29: Antal tunga fordon, fordon/dygn, längs väg 41.(Källa:
Stigfinnaren och NVDB).

Trafikmängder
Trafikmängden på väg 41 varierar idag till i huvudsak mellan ca 5 000-7 500 fordon/dygn, varav ca 5001 000 fordon/dygn utgörs av tung trafik, se Figur 29 och Figur 30. Högre trafikmängd återfinns närmast
Borås, norr om anslutningen till Viskafors och ytterligare högre norr om anslutningen med väg 27, samt
väster om väg E6 närmast Varberg. Eftersom delsträckan förbinder E6 med Varbergs tätort. Sträckan
mellan Horred och Veddige är minst trafikerad med mellan 3 500-5 000 fordon/dygn. Antal fordon/dygn
omräknat i resor ger ca 20 % fler resor än fordon/dygn, genom att varje fordon i genomsnitt har 1,2
resenärer.
Den nyöppnade förbifarten med ny sträckning av väg 27 mellan Viared-Kråkered och med trafikplatser
som ansluter till väg 1610 respektive väg 41 har, enligt preliminära siffror från trafikmätningar, förändrat
trafikmängderna även på väg 41. Enligt dessa preliminära mätningar har ÅDT minskat med 2000 för väg
41 söder om den nya sträckningen av väg 27. Var dessa tagit vägen är i dagsläget inte känt, då någon
mätning inte skett på väg 1610. Har de tagit väg 1610 istället skulle det innebära en stor ökning där från
dagens 2000-3500
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Figur 30: Trafikmängd, fordon/dygn, längs väg 41. (Källa:
Stigfinnaren och NVDB).

Restidskvoter
För att få en bra bild av de olika trafikslagens restider i förhållande till varandra har en tabell gjorts över
restidskvoter i stråkets relationer. Sökningen har skett i början av 2016 med hjälp av resrobot och
innehåller tåg, bil och i förekommande fall buss. Bil har satts till 1,0. Region Västra Götaland och
Västtrafik har som mål att restidskvoten för kollektivtrafik (tåg om sådan finns, annars buss) ska vara
max 0,8. Region Halland har satt som mål 1,5 för buss och 0,8 för tåg. Resultatet av utsökningen
presenteras Figur 31. Ett exempel är kvoten 0,7 (buss/bil) på sträckan Varberg – Borås (preliminär
bedömning av restidskvot, uppdateras till slutversion av rapport).
Restiderna i tabellen gäller till/från station i respektive samhälle och för resa med buss accepteras gångtid
till/från hållplats på upp till 5 minuter.
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Tåg Buss Bil

V ar ber g
Bil

Tofta
Tåg Buss Bil

Derom e
Tåg Buss Bil

V eddige
Tåg Buss Bil

Horred

Tåg Buss Bil

Berghem
Tåg Buss Bil

Björketorp

Tåg Buss Bil

Skene

Assber g
1 ,2

Kinna

1 ,2

1 ,1

Fritsla

0,9

Viskafors

1 ,1

Tåg Buss

1 ,0 0,4

Tåg Buss Bil

1 ,0 0,3

1 ,0 0,6

Tåg Buss Bil

0,5

1 ,0 0,4

1 ,0

1 ,0 0,7

Tåg Buss Bil
1 ,0 0,6

Tåg Buss Bil
1 ,2

1 ,0 0,7

1 ,0 0,7

1 ,0 0,8

1 ,0 0,7

1 ,0 0,7

1 ,0 0,7

1 ,0 0,7

1 ,0 0,7

0,5

Bor ås

1 ,0

Mar ker ingen indikerar att fär dslaget inte är aktuellt på str äckan

1 ,0 0,4

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

1 ,0 0,7

1 ,0 0,6

1 ,1

1 ,2

1 ,0 0,6

1 ,0 0,4

Viskafors

1 ,0 0,3

1 ,0 0,6

1 ,5

1 ,0 0,6

0,5

1 ,0 0,6

1 ,0

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

1 ,5

1 ,0 0,4

1 ,0 0,6

Fritsla

1 ,0 0,7

0,5 0,8
1 ,0 0,4

1 ,0

1 ,7

1 ,0 0,6

1 ,4

1 ,3

1 ,3
0,5

0,5

1 ,0 0,6

1 ,0

0,5

1 ,0 0,3

1 ,0 0,6

1 ,0

1 ,0

1 ,0 0,7
1 ,0 0,6

1 ,0 0,4

1 ,0 0,6

1 ,0 0,6
1 ,0 0,6

0,5

1 ,0 0,9

1 ,0 0,7
1 ,0 0,6
1 ,0 0,6

1 ,0

1 ,3

Kinna
1 ,0 0,6
1 ,0 0,6
1 ,0 0,6

0,5

0,5

1 ,0 0,7

Assberg
1 ,0 0,6
1 ,0 0,6

1 ,0

1 ,0

1 ,2

Skene
1 ,0 0,6
1 ,0 0,6

1 ,0 0,6

Berghem
1 ,0 0,7
1 ,1

1 ,0 0,6

1 ,0 0,4

1 ,0 0,6

1 ,0 0,4

1 ,0 0,4

1 ,0 0,7
1 ,3

1 ,0 0,6
1 ,0
1 ,2

1 ,3

Horred
1 ,0 0,6

Björketorp
Veddige
1 ,0 0,3

0,5

Tofta

Derom e

46 (105)

Figur 31: Restidskvoter för stråket. Preliminär
bedömning, uppdateras till slutversion av
rapport.

Stråkets funktion
I följande kapitel identifieras nuvarande funktion, det vill säga hur stråket används. Den funktion
infrastrukturen fyller bidrar till att uppfylla uppsatta mål, exempelvis de transportpolitiska
målsättningarna. En trafikerad järnväg kan exempelvis göra att funktionen arbets- och studiependling
mellan två orter möjliggörs. Det bidrar till den transportpolitiska målsättningen om att förbättra
tillgängligheten inom och mellan regioner. Identifieringen av funktion är därmed en viktig del i arbetet
av att generera, analysera och utvärdera effekten av olika åtgärder.
Väg
Den regionala funktionen för väg 41 i stråket har identifierats med utgångspunkt i Funktionellt
prioriterat vägnät. Delar av vägen har, utöver den regionala funktionen, även en lokal funktion. Ett par
mindre samhällen har väg 41 som viktigaste lokalgata. Det finns också många fastigheter och enskilda
vägar som har väg 41 som enda anslutning där parallella lokalvägar saknas.
Utöver väg 41 finns ett antal statliga vägar, väg 850, 1610 och 1635, som inte har en utpekad regional
funktion men som inom studien bedömts ha en viktig lokal funktion för resor och transporter i stråket.
I följande uppräkning av stråkets funktion finns inom parentes den funktionsbeteckning som används
i underlagsrapporten med åtgärdsförslag.
Regionala funktioner för väg:
•

Regionalt viktig väg för godstransporter. (FV1)

•

Regionalt viktig väg för långväga personresor. (FV2)

•

Regionalt viktig väg för dagliga personresor. (FV3)

•

Regionalt viktig väg för kollektivtrafik i delområde 1 och 4. (FV4)

•

Regional funktion för besöksnäringen i stråket. (FV5)

Lokala funktioner för väg:
•

Lokal funktion i samhällen. Väg 41 berör Horred, Sundholmen och Björketorp. Väg 1610 berör
Viskafors, Svaneholm och Rydal. (FV6)

•

Lokal funktion för enskilda fastigheter och väganslutningar som har väg 41 som enda
anslutning. (FV7)

•

Lokal funktion för besöksnäringen i stråket. (FV8)

•

Lokal funktion för kollektivtrafik. (FV9)

•

Lokal funktion för personresor. (FV10)

Gång och cykel
För gång- och cykelvägar har två funktioner identifierats i stråket.
•

Korsande funktion. Gång- och cykelvägar som leder över väg och järnväg. (FV11)

•

Längsgående funktion. Gång- och cykelvägar längs med stråket. (FV12)
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Järnväg
Viskadalsbanan har både en regional funktion som koppling mellan Varberg och Borås samt en lokal
funktion, mycket på grund av de många stationerna. Följande funktioner har identifierats för banan:
•

Regional persontågstrafik (FJ1)

•

Lokal persontågstrafik (FJ2)

•

Matartrafik till Västkustbanan (Varberg), Kust till Kustbanan (Borås) samt Västra Stambanan
(Herrljunga via Borås och Älvsborgsbanan) (FJ3)

•

Viss godstågstrafik med start eller mål i stråket (FJ4)

•

Omledningsbana för godstransporter vid störningar på övriga järnvägar och då främst
Västkustbanan (FJ5)

•

Regional och lokal funktion för besöksnäringen i stråket (FJ6)
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Målbild
I det här kapitlet beskrivs de nationella och regionala mål som har bäring på stråkets utveckling. Inom
ramen för åtgärdsvalsstudien har särskilda mål för Viskadalsstråket tagits fram, som har varit en
grund i arbetet med att föreslå och utvärdera åtgärder.

Nationella mål
Transportpolitiska målet
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det
övergripande målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande
generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.

Regionala mål
Det goda livet - Västra Götalandsregionen
Visionen Det goda livet antogs av regionfullmäktige den 5 april 2005 och består av de tre delarna
hållbar utveckling, fyra generella perspektiv och fem fokusområden. Ett viktigt inslag i visionen är
bland annat en region med kortare avstånd, attraktiva lokala arbetsmarknader med ökad tillgänglighet
till arbete, utbildning och sociala kontakter med mera. Bland de fem fokusområden är två direkt
tillämpbara i föreliggande åtgärdsvalsstudie; ett livskraftigt och hållbart näringsliv samt infrastruktur
och kommunikationer med hög standard.
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 – Region Halland
Målet för tillväxtstrategin i Halland är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och
konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. Sju strategiska val har satts upp där infrastrukturen
berörs av två; hög attraktivitet och god internationell tillgänglighet. Hög attraktivitet omfattar bland
annat planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet samt
koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter. Den fysiska infrastrukturen är viktig för att
skapa en god internationell tillgänglighet vilket påverkar Hallands attraktivitet.

Målbild Tåg 2035 - Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen tog 2013 fram Målbild Tåg 2035. Målbilden förmedlar en vilja att utveckla
Västra Götaland till ett konkurrenskraftigt tillväxtområde där goda kommunikationer är en självklar
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del för invånare och näringsliv. Målet är att tågtrafiken ska klara tre gånger så många resenärer är
2035 jämfört med år 2010. Viskadalsbanan beskrivs i Målbild Tåg 2035 successivt få utökad tågtrafik
med 60-minuterstrafik på Skene-Varberg och 30-minuterstrafik mellan Borås och Skene. I målbilden
föreslås att banan uppgraderas till 160 km/tim. Banan får också en roll som matarbana till
Götalandsbanan i Borås. Den utvecklade tågtrafiken på banan innebär förbättrade resmöjligheter till
Borås och Varberg med vidare koppling mot Skåne och Köpenhamn. Viskadalsbanan kommer även
fortsättningsvis fungera som omledningsbana när störningar uppstår i godstågstrafiken. Det är viktigt
att banan anpassas fysiskt för att klara godstågens höga axeltryck.
Trafikförsörjningsprogram med underlaget Utredningsalternativ järnväg, Halland
Det finns en potential att utöka utbytet mellan Borås och Varberg och därmed skapa en större
arbetsmarknad. Kollektivtrafiken mellan Borås och Varberg ska utföras med tågtrafik på
Viskadalsbanan och denna tågtrafik ska utvecklas med ett fokus att tillgodose behovet av arbets- och
studiependling. Att sänka restiden ner under en timme och succesivt utöka antalet turer kan öka
regionintegreringen. Antalet stationer utmed banan bör minskas för att korta restiden. I takt med att
turutbudet ökar kan olika trafikupplägg kombineras. Ett tänkbart trafikeringsalternativ är att inte
trafikera alla stationer på vissa turer och därmed sänka restiden ytterligare.
Region Halland har som underlag till Trafikförsörjningsprogrammet låtit ta fram en utredning med
målbild för trafikering och utbud i olika tidsperspektiv. Primärt är tidsperspektivet 2035. Ett viktigt
mål i denna utredning är ett restidsmål på 60 minuter Varberg-Borås. För att uppnå detta föreslås
trafikupplägg med färre uppehåll och större infrastrukturåtgärder så som hastighetshöjningar och
linjerätning och reinvesteringar.
Utredning har ett flertal trafikupplägg som utgjord en del av underlaget till de i studien framtagna
trafikeringsuppläggen och därmed åtgärdsförslag och inriktningsalternativens innehåll.

Mål för Viskadalsstråket
Utifrån mål på nationell och regional nivå och efter dialogmöte med politiker och i samråd med
projekt- och styrgruppen, föreslås följande mål ligga till grund för de åtgärder som föreslås i stråket.
För varje mål anges inom parentes den benämning som används i underlagsrapporten med
åtgärdsförslag.
Viskadalsstråket – en gemensam arbets- och utbildningsmarknad (M1)
Binda kommunerna i stråket närmare varandra för att stärka möjligheten för människorna att arbeta i
de andra orterna samt ge företagare ett större upptagningsområde för arbetskraft och kunder. Detta
genom att ge möjligheten till pendlingsresor i stråket med rimliga restider och god kapacitet i
kollektivtrafiken på såväl väg som järnväg. Även smidiga byten mellan transportslag och en jämnare
hastighetsstandard på väg 41.
Att med infrastrukturen skapa förutsättningar för, och främja, tillväxt och näringsliv inklusive
besöksnäring, både lokalt i stråket men även i stråket som helhet. Goda möjligheter för
godstransporter, pendlingsresor samt resor till turistmål inom stråket och dess ändpunkter. Genom
transportsnål samhällsplanering kan olika aktörer medverka till att uppfylla detta mål.
Ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn (M2)
Att öka tillgängligheten till Stockholm och Malmö/Köpenhamn främst för kollektiva resor.
Förutsättningar är en konkurrenskraftig kollektivtrafik med kortare restider och bättre kapacitet samt
ökad kvalitet på järnväg och stationer. Möjlighet till goda kopplingar finns till ny stambana för
höghastighetståg i Borås och utveckling av Västkustbanan i Varberg.
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En konkurrenskraftig kollektivtrafik för lokala och regionala resbehov (M3)
Öka konkurrenskraften för lokala och regionala kollektivtrafikresor och därmed öka marknadsandelen
personresor som sker med kollektivtrafik. Sätt att öka konkurrenskraften är förbättrade möjligheter
till intermodalt resande, det vill säga bättre bytesmöjligheter, minskad restid, bättre kapacitet och
ökad kvalitet på järnväg och stationer. Även punktlighet och tillförlitlighet är viktiga faktorer för en
attraktiv kollektivtrafik. Genom transportsnål samhällsplanering kan olika aktörer medverka till att
uppfylla detta mål.
Säker trafiksituation på väg och järnväg (M4)
Minskat antal skadade i trafiken, både på väg och på järnväg. Standarden på väg 41 bör bli mer
homogen och i större mån än idag anpassas till dess funktion som regionalt utpekat stråk. Ökad
kvalitet på järnvägen och stationerna. Oskyddade trafikanter bör i största mån separeras från övrig
trafik.
Tillgänglighet för alla (M5)
Alla ska kunna nyttja transportsystemet i stråket utan att hindras av barriärer av olika slag. Detta
gäller såväl barn, unga och äldre som medborgare ur alla samhällsklasser. Resenärer med nedsatt
fysisk eller psykisk förmåga ska inte hindras i sin resa. Hållplatser och stationer ska
tillgänglighetsanpassas, det kan till exempel innebära jämna ytskikt, ledstråk, fler anslutande gångoch cykelbanor och/eller pendelparkering för cykel och bil.
En god livsmiljö (M6)
Tätorter och annan bebyggd miljö i stråket ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Livsmiljön ska
vara trygg men framförallt säker. Buller- och vibrationsstörningar från trafiken ska minska. I detta
sammanhang avser en god livsmiljö det som direkt kan kopplas till väg 41 och Viskadalsbanan mellan
Varberg och Borås. Det omfattar människors behov av att förflytta sig i eller längs med stråket, alltså
vägar och Viskadalsbanan men även näringslivets behov av att transportera gods i stråket. Det
omfattar buller, vibrationer och andra störningar som uppkommer av dessa resor och transporter och
som på något sätt påverkar de boende i stråket.
Minskade utsläpp av koldioxid och ökad energieffektivitet (M7)
Resorna och transporterna, både på väg och järnväg, i stråket ska sträva mot ett minskat
energianvändande och minskade utsläpp av koldioxid vilket bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan. Detta gäller också för i studien studerade åtgärdsförslag. Målet är tätt förenat med
målet om en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Genom transportsnål samhällsplanering kan olika
aktörer medverka till att uppfylla målet om minskade utsläpp av koldioxid och ökad energieffektivitet.
Ett tillgängligt, sammanhängande och lättanvänt gång- och cykelvägssystem kan också bidra till att
fler väljer att pendla eller göra kortare personresor med cykel eller till fots.
Säkra och robusta godstransporter i stråket (M8)
Näringslivets transporter är omfattande i stråket och därmed också en viktig aspekt att beakta i
trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv. Detta mål syftar till att förbättra dessa aspekter.
Robusta och säkra godstransporter kräver jämna medelhastigheter, god bärighet och adekvat
vägbredd. Konfliktpunkter med oskyddade trafikanter bör minimeras alternativt utformas så att risk
för olyckor inte uppstår.
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Framtid och omvärld
I detta kapitel beskrivs Viskadalsstråket i förhållande till sin omvärld och framtida
transportefterfrågan utifrån prognoser. I slutet av kapitlet beskrivs det analysarbete som genomförts
av olika trafikupplägg för kollektivtrafiken för att möta framtida transportefterfrågan och uppnå
regionala mål för stråket (Målbild tåg 2035 samt Trafikförsörjningsprogram med underlaget
Utredningsalternativ järnväg, Halland).

Omvärld
Kapitlet omvärld beskriver de järnvägar och vägar som ansluter till Viskadalsstråket och som har
inverkan på hur flödena i stråket är och kan komma att bli framöver.
Järnväg
Viskadalsbanan ansluter till Varbergs respektive Borås stationer. I båda fallen planeras för större
ombyggnader i anslutning till dessa. I Varberg planeras en ny järnvägstunnel under staden med ett
nytt stationsläge, delvis nedsänkt och i tunnel. Viskadalsbanan ansluts till Västkustbanan i samma läge
som idag, och kommer fortsatt ha koppling till genomgående spår och får ett eget stickspår vid
plattform på Varberg C. Planeringsskedet för järnvägstunneln är järnvägsplan för utformning av
planförslag. I Borås planeras för en station längs ny höghastighetsbana mellan Göteborg och
Stockholm. Var stationen hamnar och hur den kommer att utformas är inte klarlagt, inte heller om och
hur det påverkar Viskadalsbanans anslutning till Borås och stationen där. Planeringen för
höghastighetsbanan förbi Borås är i skedet ”järnvägsplan för val av lokaliseringsalternativ”.
Viskadalsbanan fungerar också som omledningsbana för godstrafik och då främst i de fall
Västkustbanan är stängd eller begränsad i kapacitet eller om det föreligger begränsningar i
möjligheterna att framföra tåg på banorna runt Göteborg. Under kommande år i samband med
ombyggnationer i Göteborgsområdet kommer sannolikt denna funktion behövas.
Väg
För väg är omgivande nät primärt E6an i södra delen av stråket som ger goda anslutningar i
Västkuststråket samt Väg 27 och Väg 40 i norra delen. Dessa ger goda förbindelser till såväl Göteborg
som Jönköping och vidare mot Stockholm. När den, i nuläget, sista etappen öppnades av väg 40 förbi
Ulricehamn i december 2015 innebar det att hela sträckan Göteborg-Stockholm via Jönköping är
mötesseparerad och i övervägande del har full motorvägsstandard. Detta kan komma att innebära att
mer trafik mot Stockholm kan tänkas köra via Väg 41 och vidare på väg 40.
Ny väg 27 förbi Borås har nyligen öppnats, denna medger snabbare resa ut på motorvägen väg 40 och
därmed möjlighet att fler väljer väg 41 (istället för E6 via Göteborg) för att köra HallandskustenStockholm (via Jönköping-Östergötland). Anslutningen är dock väster om Borås och därmed är
kortaste vägen fortsatt att köra in i Borås och ut på 40:an via Annelundsmotet inne i staden.
Väg 850 binder samman Bua väster om E6 med Veddige och har en viktig anslutande funktion för
godstransporter mellan väg E6 och Veddige (väg 41). Det är också ett pendlingsstråk till och från
arbetsplatser på Väröhalvön.

Framtida transportefterfrågan
Två olika scenarier för framskrivning av transportefterfrågan har studerats för väg respektive järnväg.
För transportefterfrågan på väg har en uppräkning av dagens trafikmängder, fordon/dygn, genomförts
för två olika uppräkningstal motsvarande Trafikverkets klimatscenario respektive basprognos, se Figur
32. För transportefterfrågan på Viskadalsbanan har uppräkning också genomförts för två olika
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uppräkningstal motsvarande Trafikverkets basprognos respektive ambitionen för Viskadalsbanan i
Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035, se Figur 32. I Figur 33 redovisas utvecklingen av
transportefterfrågan för studiens olika prognosår.

Prognos
Väg
Klimatscenario

Personbil

Lastbil

Årlig
ökning
20102030

-0,8 %/år

-0,3 %/år

Årlig
ökning
20302050

Kommentar

-0,4 %/år

Beräknat utifrån en
potentiell
minskning av
biltrafiken med 12
% till år 2030 och
ytterligare 6 % till
år 2050, jämfört
med år 2010.

0,0 %/år

Beräknat utifrån att
lastbilstrafiken är
oförändrad till år
2030 respektive år
2050, jämfört med
år 2010.

Källa
Samhällsekonomiska
principer och kalkylvärden
för transportsektorn: ASEK
5.2, Kapitel 5
Känslighetsanalyser, 201504-01, och
Kunskapsunderlag och
Klimatscenario för
Energieffektivisering och
Begränsad klimatpåverkan,
Trafikverkets publikation
2014:137, 2015-01-26,
tabell 2.
Samhällsekonomiska
principer och kalkylvärden
för transportsektorn: ASEK
5.2, Kapitel 5
Känslighetsanalyser, 201504-01.

Basprognos

Personbil

Lastbil

1,1 %/år

1,5 %/år

0,7 %/år

Motsvarande
område "StorGöteborg".

1,1 %/år

Motsvarande
medelvärdet för
"Övriga vägar" i
områdena
"Halland" och
"Västra Götaland".

Prognos för personresor
2030 - Trafikverkets
basprognos 2015,
Trafikverkets publikation
2015:059, 2015-03-31,
tabell 5.
Prognos för
godstransporter 2030 Trafikverkets basprognos
2015, Trafikverkets
publikation 2015:051,
2015-04-01, tabell 6.3.

Järnväg
Basprognos

Personresor

2,1 %/år

1,0 %/år

Avser regional
tågtrafik

Prognos för personresor
2030 - Trafikverkets
basprognos 2015,
Trafikverkets publikation
2015:059, 2015-03-31,
tabell 3 och 4.

2,8 %/år

Avser avsnittet
Varberg-Borås.
Beräknat utifrån en
fördubbling av
antal tågresor per
vardag mellan år
2010 och 2035.

Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i
Västra Götaland, PM 7
Resande och ekonomi,
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafiksekretariatet,
tabell i avsnitt 2.3.

Målbild tåg 2035

Personresor

2,8 %/år

Figur 32: Tabell som redovisar procentuell årlig ökning av trafikmängd, fordon/dygn, respektive personresor för
respektive studerad prognos.(Källa: Trafikverket och VGR)
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Figur 33: Historisk tillbakablick tillsammans med utveckling av transportefterfrågan i Viskadalsstråket för studiens
prognosår. (Lb motsvarar tung trafik).

Med hänsyn till utvecklingen av transportefterfrågan i enlighet med basprognosen, se uppräkningstal i
Figur 32, beräknas trafikmängden på väg 41 totalt öka med cirka 13 % medan motsvarande för den
tunga trafiken beräknas uppgå till cirka 17 % till år 2025. Till år 2035 beräknas ökningen vara cirka
25 % totalt och cirka 33 % för den tunga trafiken. För klimatscenariot, se uppräkningstal i Figur 32,
beräknas istället trafikmängderna på väg 41 minska med cirka 8 % till år 2025. Motsvarande för den
tunga trafiken beräknas till drygt 3 %. Till år 2035 beräknas en fortsatt nedgång till cirka 13 % totalt
och knappt 5 % för den tunga trafiken.
För personresorna längs Viskadalsbanan beräknas transportefterfrågan öka för båda studerade
prognoserna. För basprognosen (se uppräkningstal i Figur 32) beräknas ökningen till år 2025 uppgå
till ca 25 % och till år 2035 till cirka 47 %. Det skulle innebära cirka 1 550 respektive 2 250 resor längs
banan per dygn. För prognosen för Viskadalsbanan enligt Målbild tåg (se uppräkningstal i Figur 32)
beräknas ökning till år 2025 uppgå till ca 36 % och till år 2035 till cirka 79 %. I resor/dygn ger det
cirka 1 660 resor år 2025 respektive knappt 3 000 resor år 2035. I Figur 34 redovisas utvecklingen av
antal resande per station för de olika prognoserna och prognosåren jämfört med antal resor år 2014.
Framtida transportefterfrågan för personresor i busstrafiken är svår att bedöma. Den beror på vilken
funktion busstrafiken får i förhållande till tågtrafiken. Vid en satsning på tågtrafiken antas en
överflyttning från buss till tåg ske och busstrafiken får en viktig roll som matartrafik. Se även Bilaga 1
PM Trafikeringsupplägg för kollektivtrafiken där busstrafikens funktion i de olika
trafikeringsuppläggen redovisas.
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Figur 34: Utveckling av antal resande (påstigande) vid Viskadalsbanans hållplatser för år 2014 och studiens
prognosår 2025 respektive 2035.

Vad gäller Viskadalsbanans funktion som omledningsbana för godstrafik i relation till framtida
transportbehov så finns planer på ett antal större ombyggnader i Göteborgsområdet de kommande
åren i samband med projekten Västlänken, Olskroken och Göteborg-Borås. Dessa ombyggnader
innebär perioder då kapaciteten på Västkustbanan och/eller banorna i Göteborg kommer vara
inskränkt vilket får konsekvenser för godstrafik till/från Göteborg. Detta medför att antalet planerade
omledningar av godståg på Viskadalsbanan kan komma behöva ökas. Se även bilaga 3 PM
Omledningsfunktion för godstrafik på järnvägen.
Efterfrågan på godstrafik på järnväg är och bedöms även i framtiden vara liten. Störst efterfrågan
kommer från behov av omledning och eventuellt även som reguljär färdväg för godstrafik runt
Göteborg.
Kapacitet i förhållande till framtida transportefterfrågan
För att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som är mest effektiva är det av vikt att ta del av och
tolka de prognoser som finns samt kunna klargöra hur detta påverkar respektive trafikslag.
Väg 41
Kapacitetsbedömningar har gjorts för att få en övergripande bild av situationen. Värderingen tar inte
hänsyn till säsongs variationer och faktiska förhållanden utan grundas på en idealiserad bild av
förhållanden och medelvärden på en vägtyp.
För väg är utgångspunkten vilken kapacitet vägar med olika standard antas ha i enlighet med
Trafikverkets dokument ”Bristanalys av kapacitet och effektivitet i transportsystemet kapacitetsutredningens bristanalys till och med år 2025” (Källa: TRV 2011/17304).
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För väg 41 finns det tre vägstandarder enligt detta dokument som är relevanta:
•

Mötesseparerad landsväg, GC är separerad, större plankorsningar är planskilda

•

Mötesseparerad landsväg med vägkorsningar i samma plan

•

Tvåfältsväg, ej mötesseparerad

Respektive vägstandard har olika maximala ÅDT (årsdygnsmedeltrafik). Siffrorna för ÅDT innehåller
säsongsvariationer, vilket inte har tagits i beaktning för antagandet om eventuell kapacitetsbrist.
Flödesanalyser i korsningar är heller ej gjorda. Nedanstående tabell är framtagen med hjälp av
tillgängliga värden för ÅDT samt uppräkning av dessa utifrån prognos till år 2035 enligt Trafikverkets
basprognos samt Trafikverkets klimatscenario. Delen tung trafik uppgår på samtliga delsträckor till
500-1000 och är utelämnade i sammanställningen men medtagen i beräkningen eftersom de är en
delmängd av ÅDT.

Delsträcka

Tpl Väg 27Kinna
(Skene)
SkeneHorred
HorredVeddige
Veddige
VeddigeDerome
Derome-E6

Vägtyp
Mötesseparerad
landsväg,
planskilda
korsningar
Tvåfältsväg, ej
mötesseparerad
Tvåfältsväg, ej
mötesseparerad
Mötesseparerad
landsväg,
korsningar i
samma plan
Tvåfältsväg, ej
mötesseparerad
Mötesseparerad
landsväg,
korsningar i
samma plan

ÅDT 2014
(min-max)

Trafikverkets
basprognos
2035 ÅDT
(min-max)

Trafikverkets
klimatscenario
2035 ÅDT (minmax)

15000

7500-10000

9050-12070

6570-8760

8000

5000-7500

6030-9050

4380-6570

8000

2000-3500

2410-4220

1750-3070

10000

5000-7500

6030-9050

4380-6570

8000

5000-7500

6030-9050

4380-6570

10000

5000-7500

6030-9050

4380-6570

Maximal
Kapacite
t

Figur 35: Delsträckor efter vägtyp med uppräknade värden för ÅDT. Källa: Bristanalys av kapacitet och effektivitet
i transportsystemet -kapacitetsutredningens bristanalys till och med år 2025”, TRV 2011/17304.

Utifrån antagandet att basprognos och klimatscenariot är korrekta prognoser, kommer delar av vissa
delsträckor i högtrafik att ha nått sitt kapacitetstak. Detta gäller delsträckorna Skene-Horred och
Veddige-Derome. Siffrorna bör tolkas med viss försiktighet då ÅDT redovisas i ett spann och det är
endast det högre spannet som verkligen medför en kapacitetsbrist.
Järnväg
Kapacitetssituationen på dagens järnväg innebär inget problem för dagens trafikmängder men vid en
utökning av trafiken krävs åtgärder i form av till exempel nya mötesstationer. Sittplatskapaciteten på
sträckan dimensioneras av antal resande i högtrafik. Busstrafiken, i synnerhet på sträckan Skene Borås täcker upp den efterfrågan tåget inte klarar att hantera. För att klara av att möta efterfrågan i
högtrafik behövs längre kapacitetsstarkare fordon, vilket kräver förlängning av plattformarna.
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Framtida trafikupplägg för kollektivtrafiken i stråket
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har som underlag arbetats fram ett antal trafikeringsupplägg för
kollektivtrafikens försörjning i stråket i tidsperspektivet fram till 2025 respektive till 2035 (tåg och
buss). Dessa trafikeringsupplägg används dels som utgångspunkt för åtgärdsgenereringen men främst
som medel för utvärdering av rekommendationer av åtgärder. Trafikeringsuppläggens genomförbarhet
är en viktig faktor för paketeringen och rekommendationen av åtgärder i de olika
inriktningsalternativen. Fördjupning och bakgrund till trafikuppläggen redovisas i underlagsrapport
PM Trafikupplägg, bilaga 1
Trafikeringsuppläggen tar sin utgångspunkt i å ena sidan Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035
som är ett politiskt antaget måldokument och å andra sidan Region Hallands Utvecklingsalternativ
Järnväg Halland som är ett underlag till trafikförsörjningsprogrammet och inte politiskt antaget som
måldokument.
I målbild tåg 2035 finns en ökning av turutbudet från dagens nivå men inga förändrade trafikupplägg.
Ett restidsmål finns inte angivet i minuter utan som en restidskvot, där tåg/bil ska ligga på 0,8.
I Utredningsalternativ Järnväg Halland finns förslag på att reducera antalet uppehåll i syfte att snabba
upp restiden och betjäna enbart större stationer. Detta kopplat till ett restidsmål som satts upp på
restid under en timme Varberg-Borås.
Insamlad statistik över resande och trafikflöden i kollektivtrafiken visar tydligt på ett resande som är
koncentrerat till de större orterna/målpunkterna i stråket. Den lokala betjäningen av de mindre
orterna behöver alltjämt tillgodoses men i de olika alternativen sker detta antingen med tåg eller buss
för att möjliggöra kortare restider i det regionala perspektivet.
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Identifiering av brister
Med utgångspunkt i den tekniska standarden för väg och järnväg kopplat till stråkets funktion, mål
samt framtida transportefterfrågan har ett antal typbrister identifierats. Dessa är uppdelade på väg
respektive järnväg, där dom beskrivs. Ett antal typbrister har även identifierats ur
tillgänglighetssynpunkt för oskyddade trafikanter, även om dessa är knutna till vägarna och järnvägen
har de brutits ut till en egen kategori för att bättre kunna beskrivas.
I vissa fall kan det bli en målkonflikt, vilket innebär att en åtgärd för att uppnå ett mål kan innebära en
negativ konsekvens för ett annat mål. Detta nämns/visas i förekommande fall.
För varje brist finns inom parentes den beteckning som används i underlagsrapporten med
åtgärdsförslag, se bilaga 2.

Väg 41 och väg 1610
Varierande hastighet (V1) (främst väg 41)
Hastigheten varierar mellan 40 och 100 km/timme. På sträckan Derome-Berghem (ca 3,4 mil)
varierar hastigheten som mest. Vägbredd och antal korsningar är styrande för vad den skyltade
hastigheten är. Bristen ger längre restider, sämre komfort, ökade utsläpp på grund av inbromsningar
och accelerationer. Bristen kan även medverka till riskfyllda omkörningar på sträckor med högre
hastighet och där mötesseparation saknas.
Bristen återfinns i delområde 2 och 4.
Låg hastighet (V2) (främst väg 41)
Hastigheten är låg främst i samhällena Horred, Sundholmen och Björketorp. Mellan Veddige och
Horred finns en längre sträcka med hastighetsbegränsningen 70 km/timme. Kombinationen av långa
sträckor med låg hastighet, smal sektion, låg geometrisk standard kan medföra trafikfarliga situationer
med bland annat omkörningar. Den låga hastighetsstandarden har en negativ påverkan på restiden
längs med väg 41.
Bristen återfinns i delområde 3.

Figur 36: Låg hastighet genom Björketorp.
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Låg korsningsstandard (V3)
En vägkorsnings standard avgörs bland annat av vilken hastighet som huvudleden har samt om det
finns refuger och svängfält i korsningen. Väg 41 har, på ej mötesseparerade delar, ett stort antal
anslutningar (cirka 200 korsningar) med väjnings- eller stopplikt. Vid vissa av vägkorsningarna är
hastigheten sänkt vilket leder till ökade restider för trafik på väg 41. För många mindre
väganslutningar är inte hastigheten på huvudvägen sänkt vilket kan leda till en otrygg och osäker
trafiksäkerhetssituation.
Endast ett fåtal korsningar (15 st.) har höger-/vänstersvängfält. Många svängande fordon medför ökad
risk för plötsliga inbromsningar och trafikolyckor.
Korsningar och anslutningar kan ligga i skymd sikt. Belysning saknas.
Stort antal väganslutningar (V4) (främst väg 41)
Längs de ej mötesseparerade delarna av väg 41, särskilt på sträckan Järlöv-Skene och på sträckan
söder om Veddige, finns ett stort antal väganslutningar från gårdar och privata fastigheter. Dessa
saknar ofta belysning och kanalisation och hastigheten på huvudvägen (väg 41) är i de flesta fall inte
sänkt.
Enstaka har en lägre hastighet vid enskilda väganslutningar vilket medför ökad olycksrisk. Risk även
för olyckor med korsande trafik och upphinnandeolyckor. Väganslutningar med skymd sikt kan finnas.
Det stora antalet väganslutningar kan ha en negativ påverkan på restiden längs med väg 41 på grund
av en ryckig körning med inbromsningar för anpassning till svängande fordon.
Bristen har koppling till brist (J6) i de fall slopningar av plankorsningar även innebär att anslutningar
stängs.
Bristen återfinns i delområde 2 och 4.

Figur 37: In- och utfarter till väg 41 från gårdar och privata fastigheter.
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Oskyddade trafikanter i blandtrafik (V5)
Där väg 41 löper genom orterna Horred, Björketorp och Sundholmen och i utkanten av Derome har
vägen en lokal karaktär och funktion vilket gör att oskyddade trafikanter rör sig tvärs och längs med
vägen. Detsamma gäller för väg 1610 i samhällena Rydboholm, Viskafors, Bogryd och Rydal samt för
väg 1634 genom Fritsla.
På de delar av vägarna som går mellan samhällena förekommer inte oskyddade trafikanter i samma
omfattning som inom tätbebyggda områden. Men eftersom det på stora delar av sträckorna saknas
parallellvägar kan det förekomma oskyddade trafikanter i vägrenen.
Utanför samhällena ger olika kombinationer av smal väg, avsaknad av vägren, avsaknad av gång- och
cykelstråk, avsaknad av belysning, relativt hög hastighet (80 km/timme) samt höga trafikflöden en
otrygg och osäker trafikmiljö främst för barn, unga och äldre. Exempel på sådan sträcka på väg 41 är
norr om Veddige där nästan alla av de nämnda bristerna förekommer men med skyltad hastighet på
70 km/h. Dessa förutsättningar skapar en otrygg skolväg och det är svårt ta sig till och från
busshållplatser på ett trafiksäkert sätt.
Smal vägbredd (V6)
Delar av väg 41 har en sektionsbredd som inte motsvarar de råd som anges i VGU avseende
sidoavståndsmått, givet skyltad hastighet och möte mellan två lastbilar i utrymmesklass A. Detta gäller
bland annat en sträcka mellan Veddige och norrut mot Horred samt vid Björketorp. Kombinationen
höga hastigheter, relativt höga trafikflöden, smal sektion samt avsaknad av vägren och belysning
innebär en ökad risk för trafikolyckor.
Bristen återfinns i delområde 2 och 3.

Figur 38; Smal vägbredd på väg 41 mellan Veddige och Horred.
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Låg standard på busstrafikens hållplatser och tillgängligheten till dessa (V7)
Ett antal av busstrafikens hållplatser består endast av en stolpe i vägren. Vissa hållplatser har en
mindre bussficka. Avsaknad av plattform, belysning, gångstråk till hållplats i kombination med
trafikens höga hastigheter och smal vägbredd skapar risk för olyckor, otrygg miljö och oattraktiv
kollektivtrafik. Detta i sin tur kan innebära att många väljer att åka egen bil eller skjutsa sina barn till
skola och fritidsaktiviteter.

Figur 39: Busshållplats med dålig tillgänglighet.

Buller- och vibrationsstörningar från trafiken (V8)
Störningar som buller och vibrationer från trafiken är som störst i samhällena där tät bebyggelse finns
nära vägen men även på sträckor med öppet landskap och där bostäder ligger relativt nära vägen.
Vägtrafikbuller kommer både från motorerna och från däcken. Vid hastigheter över 50-70 km/h
dominerar däcksljuden. Buller kan orsaka sömnstörningar, minskad trivsel och i värsta fall ohälsa.
Vibrationer från vägtrafik uppstår främst av tung trafik på väg med ojämnt underlag. Människor
upplever normalt obehag av vibrationer långt innan det finns någon risk för att byggnader skadas.
Ibland kan det vara svårt att skilja på störningar från buller och vibrationer, så kallat stomljud.
Kraftiga och långvariga vibrationer kan orsaka stressreaktioner och andra subjektiva obehagskänslor.
Risk för översvämning, ras och skred (V9)
Väg 41 med tillhörande anläggningar löper risk att svämmas över av vatten från Viskan på sträckan
från Derome till norr om Horred. Längre norrut, till exempel i Kinna och Viskafors finns risk att
Viskan går över sina bredder och skadar andra vägar och infrastruktur vilket kan påverka busstrafiken
i stråket.
Området längs Viskan har pekats ut som känsligt ur stabilitetssynpunkt. Väg 41 följer på vissa delar
utmed Viskan och har därmed sträckor med dålig stabilitet och rasrisk.
Bristen återfinns i delområde 1,3 och 4.
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Jordbruksmaskiner och andra långsamtgående fordon förekommer (V10)
Jordbruksfordon och andra långsamtgående fordon på väg 41 skapar en situation med önskemål om
omkörning från trafikanter som håller en högre hastighet. Problemet med jordbruksmaskiner och
andra långsamtgående fordon är störst på sträckan mellan Veddige och Björketorp. Under
sommarmånaderna är även husvagnsekipage ett problem i stråket. Eftersom
omkörningsmöjligheterna är begränsade leder det till en försämrad trafiksäkerhet på vägen.
Långsamtgående fordon har också en negativ påverkan på restiden längs med väg 41.
Bristen återfinns i delområde 2 och 3.
Risk för mötesolyckor (V11)
Mötesmöjligheterna på flera delar av väg 41 i begränsade. Detta i samband med smal vägbredd,
avsaknad av vägren och/eller önskemål att hålla en högre hastighet ökar risken för farliga
omkörningar som kan resultera i mötesolyckor.

Viskadalsbanan
Låg kvalitet på banöverbyggnaden (J1)
Viskadalsbanans banöverbyggnad, förutom mellan Borås-Skene där viss upprustning skett, utgörs i
huvudsak av skarvspår, spikbefästning, gamla träslipers och grusballast. Därutöver behöver ett antal
växlar bytas och kontaktledningssystemet rustas upp. Tillsammans innebär detta att banans bärighet
är låg och att banan generellt har låg kvalitet, vilket får till följd att driftstörningar frekvent uppstår
samt ett omfattande akut/felavhjälpande underhåll. Banöverbyggnaden med spikbefästningen
begränsar största tillåtna hastighet vilket i sin tur ger lång restid. Vidare innebär den låga bärigheten
att hastigheten för godståg begränsas ytterligare på sträckan Varberg-Horred. Skarvspåret innebär att
resan blir skramlig och bullrig, vilket ger låg komfort för resenärerna. Sammantaget begränsar
banöverbyggnaden både person- och godstågstrafiken på banan. Korsande traktorer och andra fordon
bidrar även till att spåret slits genom att de tappar jord/lera och förorenar ballasten.
Bristen återfinns i samtliga delområden men är koncentrerad till Skene-Varberg.

Figur 40:
Bild som
Lång
restid
(J2) visar på banöverbyggnadens låga kvalitet.

Restiden mellan Varberg och Borås längs Viskadalsbanan är lång, cirka 75 minuter. För att pendling
till arbete och studier med kollektivtrafik ska vara ett attraktivt alternativ bör restiden inte överskrida
60 minuter. Därmed påverkar dagens restid omfattningen av pendlings- och resandeutbytet mellan
stråkets ändpunkter negativt. Restiden är även kopplad till och beror av bristerna låg kvalitet på
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banöverbyggnaden, låg hastighetsstandard, många stationer med resandeutbyte samt många
obevakade plankorsningar.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Låg hastighetsstandard (J3)
Hastighetsstandarden är relativt låg längs Viskadalsbanan till följd av dålig ballast, gamla träslipers
och spikbefästning men även till följd av spårgeometrin som, med små radier, lokalt begränsar
hastigheten ytterligare. Hastighetsstandarden bidrar till att restiden längs banan är lång.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Manuellt trafikledningssystem (J4)
Viskadalsbanan är manuellt bemannad för hantering av tågmöten i Veddige och Skene, viss
bemanning sker i Viskafors för enstaka tågmöten. Manuell trafikledning är personalkrävande och
kapacitetsbegränsande i det att det krävs bemanning samtliga timmar trafiken ska köras. Införande av
fjärrstyrning är en förutsättning för att öppna upp nya eller återaktivera mötesstationer vilket i sin tur
är en förutsättning för att korta ner restiderna i stråket.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Många stationer med resandeutbyte (J5)
Längs Viskadalsbanan finns ett stort antal stationer med resandeutbyte. Att trafikera banan utan
uppehåll går på 50 minuter och med uppehåll på cirka 75 minuter. Därtill innebär tätheten mellan
stationerna med resandeutbyte att banans största tillåtna hastighet inte kan utnyttjas mellan
stationerna. Antalet uppehåll påverkar således medelhastigheten och är en bidragande orsak till den
långa restiden längs banan.
Bristen återfinns i delområde 1,2 och 4.
Många plankorsningar (J6)
Längs Viskadalsbanan finns ett stort antal plankorsningar som återfinns vid alla typer av korsande
vägar, allt från väg 41 till små ägovägar samt gång- och cykelbanor. Flera av plankorsningarna är
dessutom oskyddade. Antal plankorsningar och skyddet vid desamma har påverkan på säkerheten
längs banan men även längs korsande vägar. Åtgärder som innebär slopning av plankorsningar får
effekt även på brist (V4) i det att anslutningar från enskilda fastigheter i vissa fall stängs. Antalet
plankorsningar och skyddsnivån har även en påverkan på vilka hastigheter som är möjliga på banan.
Vid en hastighetshöjning gäller på grund av nya riktlinjer att inga oskyddade plankorsningar får
förekomma där hastigheten är över 80 km/h, dessa vägar behöver då uppgraderas och vissa
plankorsningar troligen slopas. Varje hastighetsförändring resulterar i att beslut om ny skyddsnivå för
plankorsningen behöver fattas där detaljerna regleras. Plankorsningarna, och framför allt de
oskyddade plankorsningarna innebär stor olycksrisk för personer som vill korsa banan men även för
resenärerna på tåget.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
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Figur 41: En av många plankorsningar med låg skyddsnivå.

Begränsad möjlighet att framföra godståg (J7)
På grund av de till antalet få mötesstationerna samt deras lokalisering är möjligheten att framföra
godståg utan begräsningar inte möjlig på banan. Mötesstationernas längd påverkar också möjligheten
att framföra långa godståg i kombination med persontåg. Tillsammans innebär detta begränsningar
för godstågstrafiken på banan.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Bristande sittplatskapacitet (J8)
Längs Viskadalsbanan är plattformarna i huvudsak 60 meter långa. Det innebär att tåglängden för
persontågen begränsas och därmed sittplatskapaciteten. Under högtrafik råder kapacitetsbrist på
tågen mellan Kinna och Borås, vilket till en del har kompenserats med ett parallellt busslinjenät.
Bristen återfinns i delområde 1, 2 och 4.
Bristande och varierande kvalitet vid mindre stationer med resandeutbyte (J9)
Viskadalsbanans mindre stationer med resandeutbyte har inte genomgått upprustning för att förbättra
tillgängligheten och bekvämligheten för resande med tåg, vilket har skett vid exempelvis Kinna station
och planeras i anslutning till Skene station. Ej upprustade stationer med resandeutbyte bidrar inte till
ökad attraktivitet för resande med tåg och påverkar den upplevda komforten för och tillgänglighet till
tågresor negativt. Den upplevda komforten beträffande pendelparkering, väderskydd,
trafikinformation m.m. kan påverka valet av transportslag.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
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Figur 42: Perrongen i Björketorp.

Buller- och vibrationsstörningar från järnvägstrafiken (J10)
Buller och vibrationer från spårburen trafik varierar beroende på typen av tåg, hastighet, tågens längd
och antalet tåg men även på markförhållanden, jordarter och jorddjup osv. Även egenskaper hos
bankroppen och spåret påverkar. Buller kan orsaka sömnstörningar, minskad trivsel och i värsta fall
ohälsa. Vibrationer från järnvägstrafik uppstår vid ojämna skarvar i spåret. Människor upplever
normalt obehag av vibrationer långt innan det finns någon risk för att byggnader skadas. Ibland kan
det vara svårt att skilja på störningar från buller och vibrationer, så kallat stomljud. Kraftiga och
långvariga vibrationer kan orsaka stressreaktioner och andra subjektiva obehagskänslor.
Hastighetsnedsättningen mellan Varberg och Tofta är en åtgärd för att minska vibrationsstörningarna
på omgivningen. Nedsättningen gäller dock endast lokdragna tåg vilket i praktiken i stort sett endast
innefattar godståg.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Risk för översvämning, ras och skred (J11)
Översvämning inträffar när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten.
Viskadalsbanan med tillhörande anläggningar löper risk att svämmas över av vatten från Viskan på
sträckan från Derome till norr om Horred samt på ett antal sträckor längre norrut i stråket där
Viskadalsbanan löper nära Viskan. I augusti 2014 spolades delar av banvallen bort vid Sundholmen då
Viskan svämmade över, med trafikstörningar som följd. Mindre vattendrag har också svämmat över,
exempelvis Hornån norr om Horred. Området längs Viskan har pekats ut som känsligt ur
stabilitetssynpunkt. Viskadalsbanan följer på vissa sträckor utmed Viskan och har därmed sträckor
med dålig stabilitet och rasrisk.
Bristen återfinns i delområde 2.
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Komfortbrister i fordonsbeståndet (J12)
Viskadalsbanan trafikeras i huvudsak med tåg byggda tidigt 1990-tal vilket i kombinationen med
banöverbyggnadens kvalitet på sträckan Varberg-Skene innebär en skakig och bullrig resa för
resenärerna. Tillsammans ger det en upplevelse av låg komfort. Liksom ovan kan den upplevda
komforten påverka valet av transportslag, att annat färdmedel väljs framför tåget.
Bristen återfinns i samtliga delområden.
Kapacitetsbrist till följd av för få mötesstationer (J13)
Banans få brukbara mötesstationer är en begräsning i möjligheten till effektivisering av
trafikuppläggen. För att skapa förutsättningar för utökad och förtätad trafik krävs fler möjligheter till
tågmöten. I nuläget sker möten med persontrafik i Veddige och Skene och befintliga mötesstationer
som inte används finns i Horred och Viskafors.

Tillgänglighet
Tillgänglighet har brutits ut som en separat aspekt att bedöma brister utifrån då de mer
upplevelsebaserade aspekterna lätt försvinner bland de tekniska och mätbara aspekter som bedöms för
väg och järnväg. Tillgänglighetsbristerna kan vara gällande för både väg och järnväg, för tågresenärer,
biltrafikanter samt fotgängare och cyklister. Tillgänglighet handlar om att se stråket ur ett
användarperspektiv och försöka förstå hur tillgängligt det är för användare, samt vilka situationer som
antingen kräver extra hänsyn till tillgänglighet eller motverkar den extra mycket.
Barriäreffekt (T1)
Vägar och järnvägar med sina längsgående utbredningar bildar alltid en barriär för människor som
behöver korsa dem. På vissa ställen finns tydliga önskemål om att kunna korsa strukturer utan att det
finns en befintlig passage eller möjlighet vilket ger upphov till så kallade vilda korsningar. Ett exempel
på detta finns vid Assbergs station där en tydlig stig finns upp för banken på motstående sida från
stationen som antyder att människor korsar spåren där.

Figur 43: Vild passage vid Assbergs järnvägsstation.
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Orientering och exponering (T2)
Att förstå trafikmiljön, kunna orientera sig och planera sin väg är en viktig del i resenärsperspektivet
och upplevelsen av stråket. Trafikanter som saktar ned flödet då de letar efter rätt väg kan skapa
irritation och trafikfarliga situationer. Detta kan bland annat stärkas upp med hjälp av tydlig skyltning
av samhällen och till lokala målpunkter.
Trygghet (T3)
Upplevelsen av att en miljö är trygg att vistas i gör det troligare att den används. Känslan av trygghet
kan förstärkas till exempel genom att en plats upplevs som väl omhändertagen, använd, upplyst, lätt
att hitta till och lätt att använda.
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Figur 44: Matrisen visar på vilka funktioner och mål som bristerna har bäring på.
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Alternativa lösningar
Åtgärderna i studien har tagits fram utifrån ett brett perspektiv och med alla steg i fyrstegsprincipen i
åtanke. Varje åtgärd har översiktligt studerats vad gäller dess bäring på identifierade brister, funktion,
måluppfyllelse, effektsamband samt kostnad. En fullständig genomgång av samtliga åtgärder finns i
bilaga 2.

Studerade åtgärdstyper
På grund av det stora antalet föreslagna åtgärder som kommit fram under arbetet har dessa
organiserats och kategoriserats i typåtgärder som i flera fall kan innefatta flera olika åtgärder. Utifrån
dessa typåtgärder ges en preliminär bedömning av effekter. Typåtgärdernas bäring på brist samt nivå i
fyrstegsprincipen har också tagits i beaktning.
Typåtgärder väg
Åtgärder som har bäring på identifierade funktioner för vägen.

Olycksförebyggande åtgärder – mindre åtgärd utan nybyggnation:
Åtgärder på väg som bidrar till att öka säkerheten genom exempelvis vägmarkeringar. Bidrar till att
minska risken för till exempel farliga omkörningar som kan leda till mötesolyckor.
Typåtgärden har bäring på bristerna V1, V2, V3, V4, V6 och V11 och innefattar steg 2-3 i
fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är komplettering med räffling av mittremsa på sträckan Skene-Varberg.

Olycksförebyggande åtgärder – större åtgärd med nybyggnation
Åtgärder på väg som innebär nybyggnation i form av till exempel vajerräcke och 2+1 väg. Bidrar till att
minska risken för bland annat farliga omkörningar som kan leda till mötesolyckor. Typåtgärden
förutsätter att även andra åtgärder utförs som till exempel plankorsningsåtgärder och ersättningsvägar
för att lösa de situationer där barriäreffekt uppstår.
Typåtgärden har bäring på bristerna V1, V2, V3, V4, V6 och V11 och innefattar steg 3-4 i
fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är komplettering med vajerräcke sträckan Kinna-Fritsla på de ställen det i dag
saknas mötesseparering.

Åtgärder i befintliga vägkorsningar:
Åtgärder som höjer standarden på befintliga korsningar, t.ex. införandet av svängkörfält och refuger.
Bidrar till ökad trafiksäkerhet samt mindre variation i hastighet.
Typåtgärden har bäring på bristen V3 och innefattar steg 2-3 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är ombyggnad av korsning med svängkörfält i Björketorp för att förbättra
trafiksäkerheten och flödet.
Breddning av väg och vägren:
Åtgärder som innebär en höjd säkerhet för oskyddade trafikanter samt bättre möjligheter att köra om
långsamma fordon. Bidrar till minskade variationer i hastighet.
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Typåtgärden har bäring på bristerna V2, V6 och V10 och innefattar steg 3 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är breddning av vägren sträckan Veddige-Horred.

Färre vägkorsningar/väganslutningar:
Genom att minska antalet vägkorsningar kan säkerheten på vägen ökas. Kan innebära att
anslutningsvägar samlas i bivägar och att korsningspunkter och utfarter stängs.
Typåtgärden har bäring i bristerna V2 och V3 och innefattar steg 2-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är att samla anslutningsvägar på sträckan Veddige-Björketorp i bivägar för att få
färre och säkrare korsningar.

Hastighetshöjande åtgärder väg
Åtgärder som innebär att höjning av hastigheten på vägen görs möjlig. Bidrar till kortare restider.
Förutsätter att även andra typåtgärder vidtas som färre vägkorsningar-/anslutningar, breddning av
väg och vägren, åtgärder i befintliga korsningar.
Typåtgärden har bäring på bristen V2 och innefattar steg 3-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är trimningsåtgärder på krokig väg mellan Horred och Jonsjö

Typåtgärder järnväg
Åtgärder som har bäring på järnvägsfunktioner.

Plattformsförlängning:
Förlängning av plattformar ger möjlighet att trafikera med längre tåg och på så sätt erbjuda fler
sittplatser och högre kapacitet i stråket.
Typåtgärden har bäring på brist J8 och innefattar steg 2 och 3 i fyrstegsprincipen.
Framtida tåglängder antas vara max 100m. Typåtgärden är därmed applicerbar på nedan listade
plattformar. Omfattningen av förlängningen är beroende av nuvarande plattformslängd samt
förhållandena på respektive plats i möjlighet till förlängning.
Plattformar aktuella för förlängning (befintlig längd inom parentes). Ej upptagen är Kinna vars
plattform mäter 120m och därmed inte behöver förlängas för att klara målet på 100m.
•

Tofta (60m)

•

Derome (60m)

•

Veddige (85m)

•

Horred (65m)

•

Björketorp (90m)

•

Berghem (60m)

•

Skene (65m)

•

Assberg (60m)
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•

Fritsla (65m)

•

Viskafors (70m)

Genom förlängning kan längre tåg eller flera tåg göra uppehåll samtidigt.

Uppgradering av vägskyddsanläggning:
Åtgärder som bidrar till ökat skydd och därmed högre säkerhet för väg och järnväg i plankorsningar
samt optimering av befintlig anläggning som kan leda till ökad kapacitet.
Typåtgärden förutsätter att andra typåtgärder vidtas som till exempel ombyggnad av plankorsningar,
ersättningsvägar
Typåtgärden har bäring på bristerna J2, J6, J10, V2 och V3 och innefattar steg 2 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är uppgradering av plankorsning Varpgatan (i utkanten av Skene).

Indragning av uppehåll:
Antalet uppehåll för resandeutbyte med tåg reduceras för att erhålla en kortare restid för stråket som
helhet. Flera av hållplatserna har ett mycket lågt antal resande i nuläget. Genom att tågen inte gör
uppehåll på vissa hållplatser kan en högre medelhastighet uppnås. Även kostnaden för förlängning av
plattform och annan upprustning på de stationer som inte längre används undviks.
Typåtgärden har bäring på bristerna J2 och J5 och innefattar steg 1 i fyrstegsprincipen.
Uppehåll som är skulle kunna vara tänkbara för indragning presenteras tillsammans med alternativ på
trafikupplägg i bilaga 1.

Kapacitetshöjande ombyggnader på järnvägens driftplatser:
Förlängning och upprustning av befintliga mötesstationer samt införande av samtidig infart. Skapar
förutsättning för fler och effektivare tågmöten med persontåg och godståg samt högre turtäthet för
persontåg.
Typåtgärden har bäring på bristerna J2 och J7 och innefattar steg 2-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är förlängning av mötesstationen i Veddige norrut för att skapa möjlighet till
tågmöte med godståg.

Kapacitetshöjande nybyggnationer på järnväg:
Nya mötesspår för gods- och persontåg, rangerbangård. Skapar möjlighet för fler tågmöten, högre
turtäthet, bättre punktlighet och kortare restid.
Typåtgärden har bäring på bristerna J2 och J7 och innefattar steg 3-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är nytt mötesspår för persontåg mellan Borås och Kinna.
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Åtgärder i banöverbyggnaden.
Standardhöjande åtgärder i form av byte av slipers, helsvetsning av räler, ballastrening och ballastbyte.
Minskar risken för spårlägesfel och trafikstoppande fel samt ökar säkerheten och komforten. Skapar
även förutsättningar för framtida hastighetshöjande åtgärder.
Typåtgärden har bäring på bristerna J1 och J3 och innefattar steg 2-3 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är byte av spruckna och dåliga träslipers samt komplettering med ballast där det
idag är grus och jord i banunderbyggnaden på sträckan Varberg-Kinna.

Fjärrstyrning:
Införande av fjärrstyrning vilket ger en kapacitetshöjande effekt i form av bland annat kortare
mötestider. Vid byggnad av nya eller återaktivering av befintliga mötesstationer är fjärrstyrning av stor
vikt för att kunna dra nytta av dessa åtgärder till fullo. Åtgärden innebär bland annat anpassning av
och/eller nytt ställverk, signalåtgärder samt införande av linjeblockering. Åtgärden har även påverkan
på t ex antalet plankorsningar på sträckan. För att införa fjärrstyrning krävs reinvestering av befintliga
ställverk vilket också öppnar upp möjligheten för samtidig infart.
Typåtgärden har bäring på bristen J4 och innefattar steg 2-3 i fyrstegsprincipen.

Hastighetshöjande åtgärder järnväg
Åtgärder som innebär att hastigheten på banan kan höjas. Kan innebära åtgärder på banöverbyggnad i
form av kurvrätning, plankorsningsåtgärder i form av t ex ökat skydd samt slopningar och
siktförbättringar. Åtgärden har koppling också till införandet av fjärrstyrning.
Typåtgärden har bäring på bristerna J2 och J3 och innefattar steg 3-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är rätning av kurvor söder om Fritsla.

Typåtgärder väg och järnväg
Åtgärder som har bäring på både väg – och järnvägsfunktioner.

Åtgärder som förebygger risk för översvämning, ras och skred:
Typåtgärden har bäring på bristerna V9 och J11 och innefattar steg 3-4 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är anläggning av våtmarker och utjämningsmagasin.

Slopande av plankorsningar – utfarter samlas till ny plankorsning:
Åtgärder som innebär att antalet plankorsningar minskar. Innebär stängning av plankorsning, flytt av
plankorsning. Åtgärdstypen bidrar till ökad säkerhet på väg och järnväg och i vissa fall högre
hastighetsstandard. Åtgärden innebär även ökat vägskydd till följd av samlokalisering av trafiken till
färre plankorsningar och översyn av skyddsnivåerna i befintliga plankorsningar.
Typåtgärden har bäring på bristerna J6, V2, V3 och V4 och innefattar steg 2-4 i fyrstegprincipen.
Exempel på åtgärd är sträcka norr om Björketorp där flera mindre korsningar tas bort och samlas till
en säkrare lösning.
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Slopande av plankorsningar – befintlig korsning ersätts med planskild korsning:
Åtgärder som innebär att antalet plankorsningar minskar. Innebär att korsning anordnas planskilt och
bidrar till ökad säkerhet på väg och järnväg. I vissa fall skapas även möjlighet till högre
hastighetsstandard. Åtgärden innebär även ökat vägskydd till följd av samlokalisering av trafiken till
färre plankorsningar och översyn av skyddsnivåerna i befintliga plankorsningar.
Typåtgärden har bäring på bristerna J6, V2, V3 och V4 och innefattar steg 2-4 i fyrstegprincipen.
Exempel på åtgärd är korsningen med väg 41, 5 km söder om Horred som görs planskild.

Upprustning stationsmiljö:
Översyn av väderskydd och dess placering, taktila stråk, skyltning, pendlarparkering, belysning. Ger
ökad tillgänglighet och upplevd trygghet i stationsmiljöerna. Stärker kollektivtrafikens attraktivitet
genom att underlätta för byte mellan trafikslag och ökad trivsel.
Typåtgärden har bäring på bristerna J9, J13, V7, T1, T2 och T3 och innefattar steg 1-3 i
fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är uppsättning av skyltar för trafikinformation på plattformen i Viskafors.

Åtgärder oskyddade trafikanter
Åtgärder som har bäring på funktion för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelbana:
Åtgärder som innebär förbättring av befintliga eller byggandet av nya gång- och cykelbanor. Ger både
höjd säkerhet för oskyddade trafikanter och ökad tillgänglighet till t.ex. kollektivtrafikens hållplatser.
Typåtgärden har bäring på bristerna V5, V67 och T2 och innefattar samtliga steg i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är separat gång- och cykelbana längs med väg 1610.

Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet till stråkets busshållplatser:
Åtgärder som syftar till att stråkets busshållplatser håller en viss nivå vad gäller kvalitet, säkerhet och
tillgänglighet. Skapar trygg åtkomst till hållplatser där smal vägbredd och relativt höga trafikflöden
innebär risker för oskyddade trafikanter.
Typåtgärden har bäring på bristerna V5, V7, T1 och T3 och innefattar steg 2-3 i fyrstegsprincipen.
Exempel på åtgärd är förbättring av utpekade/prioriterade busshållplatser med ordentliga bussfickor
på sträckan Kinna-Derome.

Tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter:
Skapar förutsättningar för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt röra sig vid och över befintliga
vägar. Tydliggörande av trafikmiljöer för att skapa bra trafikflöden och förhindra trafikfarliga
situationer.
Typåtgärden har bäring på bristerna V5 och T2 och innefattar steg 3 i fyrstegsprincipen.
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Exempel på åtgärd är tydliggörning av entrén till Svaneholm för att öka säkerheten för fotgängare vid
passager över vägen.

Värdering av typåtgärder
Typåtgärderna har värderats utifrån indikatorer som har tagits fram för att kunna ställa varje
typåtgärd mot sitt bidrag till funktion samt uppfyllnad av mål.
Sammanställning av värderingen finns i tabell nedan.

Figur 45:Typåtgärdernas värdering på indikatorer
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Avgörande frågor för studien
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har ett antal nyckelfrågor, som berör stråkets funktion på både
kort och lång sikt, blivit uppenbara. Frågorna har särskilt aktualiserats i arbetet med att ta fram förslag
till långsiktigt hållbara inriktningar av åtgärder för underhåll och utveckling.
Följande frågor har identifierats:
-

Nuvarande tillstånd på såväl väg som järnväg; Vägens bristande trafiksäkerhet på vissa
delsträckor och järnvägens låga kvalitet och stora behov av reinvesteringar.

-

Det råder osäkerheter kring genomförande och kostnad av infrastrukturåtgärder, särskilt med
anledning av bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan).

-

Beroendeförhållandet mellan väg och järnväg. Vägen och järnvägen ligger på flera delsträckor
nära varandra och är i många fall sammankopplade genom mindre vägar (ofta
fastighetsanslutningar), vilka korsar banan och ansluter till väg 41. Beroendeförhållandet
mellan väg och järnväg är särskilt tydligt vid en eventuell standard- eller
trafiksäkerhetshöjning, eftersom åtgärder (plankorsningar och vägutfarter) då behöver vidtas i
båda systemen, även om åtgärderna syftar till en förbättring enbart för det ena trafikslaget.
Detta innebär även en osäkerhet kring genomförande av och kostnader för åtgärder.

-

Kollektivtrafikens framtida roll och funktion i stråket i förhållande till personbil? Vilket
trafikslag ska sörja för den lokala respektive den regionala kollektivtrafikförsörjningen i
stråket? Tåg? Buss?
Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering
(som stödjer eller förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till
kollektivtrafiken med gång och cykel samt kollektivtrafikens attraktivitet (trygghet, komfort
mm.).

-

Viskadalsbanans funktion som omledningsbana och banans eventuella framtida funktion för
reguljär godstrafik, där ett nationellt systemperspektiv behövs. Detta är ett perspektiv som
inte har hanterats inom ramen för åtgärdsvalsstudien.
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Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
För att leda arbetet vidare och lägga en grund för en rekommendation av åtgärder har ett antal
inriktningsalternativ tagits fram. Alternativen består av paket av åtgärder som omfattar
fyrstegsprincipens samtliga steg och som syftar till att åtgärda identifierade brister och bidra till
måluppfyllelse.
Inriktningsalternativen syfte och innehåll (åtgärder) och dess bidrag till funktion och måluppfyllnad
samt effekt- och kostnadsbedömning presenteras i detta kapitel. Kostnadsbedömningarna för åtgärder
och inriktningar är preliminära och osäkra. Dessa kommer att verifieras under remisstiden och
redovisas i slutversion av rapport.
För fullständig beskrivning av inriktningarnas effekter och kostnader se bilaga 4 Samlad
effektbedömning.
Inriktningsalternativen kan betraktas som ambitionsnivåer och är inte beroende av varandra men kan
kombineras.
Totalt sex stycken inriktningsalternativ, tre för väg och kollektivtrafik samt tre för järnväg har tagits
fram.
Åtgärder för en förbättrad kollektivtrafik, trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter
finns med i inriktningsalternativen för såväl väg som järnväg, men presenteras i detalj och med
kostnadsbedömningar i inriktningsalternativen för väg och kollektivtrafik.
Kostnader för plankorsningsåtgärder ingår både i inriktningsalternativen för väg och kollektivtrafik
samt för järnväg. Detta innebär att om ett alternativ för väg och kollektivtrafik kombineras med ett för
järnväg blir kostnaden mindre än alternativens summerade kostnader.
Viktiga underlag för framtagandet av alternativen har varit Målbild Tåg 2035 samt
Utredningsalternativ Järnväg Halland. Olika trafikeringsupplägg för kollektivtrafiken har analyserats
för att bilda underlag till åtgärderna i de olika inriktningsalternativen. Se Bilaga 1 PM
Trafikeringsupplägg för kollektivtrafiken.

Beskrivning av övergripande inriktning
För järnväg är respektive alternativ kopplat till restid mellan stråkets ändpunkter.
Inriktningsalternativen för väg innebär olika åtgärder för respektive delområde.

Järnväg
A

Återställa
banan till
basstandard

B

Ökad kapacitet
och kortare
restider (75-60
minuter)

Väg och kollektivtrafik
C

Ökad kapacitet
och kortare
restider (kortare
än 60 minuter)

A

Ökad
trafiksäkerhet

B

C

Ökad
trafiksäkerhet
Ökad
samt ökad
trafiksäkerhet och
tillgänglighet för
ökad tillgänglighet
näringslivets
för näringslivets
transporter och
transporter
för
persontransporter

Figur 46: Tabell över de i studien ingående inriktningsalternativen.
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JA - Referensalternativ
I referensalternativet genomförs inga reinvesteringsåtgärder, vilket innebär att den aviserade
hastighetsnedsättningen till 80 km/h, enligt järnvägsnätsbeskrivning 2017, förlängs framåt i tiden.
Konsekvensen av detta innebär längre restider, ökade kostnader för underhåll, eventuella ytterligare
hastighetssänkningar och en oförändrad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Banan blir också känsligare
för trafikstörningar då underhåll bedrivs utifrån oplanerat akut felavhjälpande. Persontrafiken kan
dock fortsatt bedrivas om än med förlängda restider och att tidtabellen troligtvis inte kan bli helt jämn
takt, d.v.s. avgångarna förskjuts var timme när tågen går i timmestrafik (ex 06:00,07:02,08:04 osv)
I och med avsaknaden av reinvesteringar kommer banans möjlighet att vara funktionsmässig för att
upprätthålla persontrafik begränsas av den tekniska livslängden på anläggningens komponenter.
Bedömningen är att banan klarar hållas öppen för trafik i en tidsperiod på 10-15 år. Upprätthållande
av dagens hastigheter (STH 110) även utan reinvestering kan göras genom att höja underhållsanslagen,
men livslängden förlängs inte av detta.
Referensalternativet för väg och kollektivtrafik innebär att två objekt i regional plan för Västra
Götaland genomförs. Mötesseparerad väg (2+1 körfält) i ny sträckning mellan Sundholmen-Björketorp
samt ombyggnad till mötesseparerad ”2+1 väg” mellan Fritsla-Kråkered. Konsekvensen av
referensalternativet innebär ökade kostnader för underhåll, hastighetsnedsättningar, en oförändrad
trafiksäkerhet och tillgänglighet samt att anläggningskomponenter kommer att uppnå sin tekniska
livslängd, vilket t ex kan påverka vägens bärighet.

Järnväg
Inriktningsalternativ A – Återställa banans basstandard
Inriktningsalternativet syftar till att återställa banans basstandard, bibehålla dess funktion samt öka
robustheten och återställningsförmågan i systemet vid störning. Inriktningsalternativet innehåller
därmed åtgärder som gör det möjligt att bibehålla trafiken på banan även på sikt genom underhålloch reinvesteringsåtgärder. Restiden mellan ändpunkterna är samma som dagens, det vill säga 70-80
min. Antalet turer per dag kan öka genom att trafikera fler timmar av dygnet. Omledning av godstrafik
kan ske i begränsad omfattning och kräver sannolikt att det inte framförs mer än ringa persontrafik
under tiden, i likhet med idag.
Fokuspunkter för alternativet:
•

Underhålls- och reinvesteringsåtgärder för att upprätthålla trafiken på sikt

•

Robusthet och återställningsförmåga

•

Trafiksäkerhet järnväg/väg

•

Restid ändpunkter 70-80 minuter

•

Ökad sittplatskapacitet (längre tåg)

•

Ökad komfort (nya fordon)
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Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader

Järnväg
Inriktning A
Åtgärd
Genomförandeplan
reinvestering

Kostnad
(mkr)
0,5-1,5

Ansvar för
genomförande
TRV

Underhåll/reinvestering bana

230-350

TRV

Kontaktledningsbyte

150-230

TRV

Reinvestering signal

80-120

TRV

Genomförandeplan
plankorsningsåtgärder och
vägutfarter

2-3

TRV

Åtgärder i plankorsningar
med otillräckliga
siktförhållanden och
fordonsmagasin

160-230

TRV

Plattformsförlängningar

Nya fordon (längre)

Kollektivtrafikåtgärder, se
inriktningsalternativ väg
Samverkan för bättre
integrering av
markanvändnings- och
infrastruktur- och
trafikplanering samt
avsiktsförklaring
Total

7-11

240-360

Region och TRV

Region

Syfte/effekt
Skapa en plan för när vilka
reinvesteringar kan genomföras
på ett effektivt sätt
Återställer banans standard till
hastigheterna som gäller 2016
och tryggar långsiktigheten i
denna standard. Möjliggör
enstaka godståg.
Säkerhetsställa en bibehållen
funktion för tågtrafik då
nuvarande anläggning snart
uppnått sin tekniska livslängd
Säkerhetsställa en bibehållen
funktion för tågtrafik då
nuvarande anläggning snart
uppnått sin tekniska livslängd
Skapa en plan för genomförande
av de plantkorsningsåtgärder som
planeras och optimera dessa i
geografi och tid.
Åtgärda brister relaterade till
otillräcklig sikt och för korta
fordonsmagasin. Effekt blir
säkrare plankorsningar
Ger möjlighet att trafikera med
multipelkopplade motorvagnar
alt. Längre tåg. Detta skapar
förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

Ger möjlighet att öka
trafikutbudet utan att köra fler
tåg. På så sätt kan samma
trafikupplägg försörja fler
resenärer.

Kommentar till
kostnad
TRV Internt arbete
Åtgärder i princip
enbart på SkeneVarberg bortsett från
Mossen vid Viskafors

Plan exklusive
lantmäteriförrättning
ar
21st korta magasin,
59st otillräcklig sikt.
Kostnaderna avser
enbart förlängning på
10 platser till 100m,
inga åtgärder på
befintlig plattform
och inte heller andra
åtgärder som kan
krävas för
genomförandet (så
som gångvägar etc).
Operatörskostnad

Kommun och
region (och TRV)
Genom gemensamt arbete säkra
att markanvändnings- och
Kommun, region infrastrukturplanering sker
och TRV
integrerat.
870-1310

Figur 47; Åtgärder i inriktning A, järnväg

Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen
Plankorsningsåtgärder samt förbättringar av passager över järnvägen gör att trafiksäkerhetsmålet får
ökad uppfyllnad. Det ökade turutbudet ger högre måluppfyllnad vad gäller målen för jämställdhet,
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barn och unga, kollektrafik, gång och cykel. Genom att fler kan välja tåget som färdmedel bidrar
alternativet även till positiv måluppfyllnad för klimat och hälsa. Ökat bidrag till målet för
funktionshindrade är att förvänta tack vare nya tåg. Inga konflikter mellan målen är identifierade.
Alternativets bidrag till utpekade mål för stråket
Ett ökat turutbud förväntas ge en liten förbättring vad gäller den gemensamma arbets- och
utbildningsmarknaden samt ökad tillgänglighet för alla. Upprustade stationsmiljöer kan öka
tryggheten och bidrar till måluppfyllnad beträffande en god livsmiljö. Åtgärder i alternativet som ökar
kollektivtrafikens attraktivitet ger ökad måluppfyllnad för en konkurrenskraftig kollektivtrafik för
lokala och regionala resbehov. Alternativet kan innebära en eventuell liten negativ effekt på den goda
livsmiljön i form av ökade bullerstörningar.
Alternativets bidrag till funktion
Reinvesteringsåtgärderna i banan säkrar att funktionerna kopplade till järnvägen kan upprätthållas på
sikt. Restiderna blir motsvarande 2016 års nivå. Det utökade turutbudet ger en liten förbättring för
funktionerna regional och lokal persontågstrafik.
Inriktningsalternativ B – Ökad kapacitet och kortare restider (60-75 minuter)
Inriktningsalternativet syftar till att öka kapaciteten för personresor genom ökad turtäthet, ökat
turutbud och ökad sittplatskapacitet. Alternativet syftar även till ökad trafiksäkerhet. Alternativet
medger även möjlighet till kortare restid. Åtgärderna i alternativet bidrar till en gemensam arbets-och
utbildningsmarknad. Godstrafikens förutsättningar förbättras då enstaka reguljära godståg kan
framföras, därtill enstaka godståg som leds om. Sker omledning utanför högtrafik inskränks inte
persontrafiken. Kapacitetsökningen för godstrafiken kommer av att fjärrstyrning införs.
Underhåll, reinvestering och trafiksäkerhet - återställning och bibehållen funktion.
Fokuspunkter för alternativet:
•

Restid mellan ändpunkter 60-75 minuter

•

Ökad kapacitet och tillgänglighet för persontrafiken

•

Ökad kapacitet för godstrafiken

•

Robusthet och återställningsförmåga, moderniserad och mindre störningskänslig anläggning

•

Trafiksäkerhet järnväg/väg

•

Ökade sittplatskapacitet (längre tåg)

•

Ökad komfort (nya fordon)

•

Möjliggör att köra UA1 och UA4 för trafikupplägg på järnväg, se bilaga 1

Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader

Järnväg
Inriktning B
Åtgärd

Införa fjärrstyrning

Kostnad
(mkr)

230-350

Ansvar för
genomförande

TRV

Syfte/effekt

Kommentar till
kostnad

Kapacitetshöjande åtgärd i och
med att manuell bemanning
inte behövs och fler timmar
per dygn kan köras utan ökade
kostnader. Är en förutsättning
för att öppna upp nya eller
återaktivera mötesstationer i
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Nya/återaktiverade
mötesstation(er) utan
resandeutbyte

Genomförandeplan
reinvestering

100-160

0,5-1,5

TRV

TRV

Underhåll/reinvestering bana

230-350

TRV

Kontaktledningsbyte

150-230

TRV

15-25

TRV

2-3

TRV

160-230

TRV

Hastighetsoptimering efter
plankorsnings- och
banöverbyggnadsstandardhöj
ning
Genomförandeplan
plankorsningsåtgärder och
vägutfarter:
Åtgärder i plankorsningar med
otillräckliga siktförhållanden
och fordonsmagasin
Plankorsnings- och
utfartsslopning, ökat skydd
och uppgradering av
vägskyddsanläggning

Ersättningsvägar

Plattformsförlängningar

Nya fordon (längre)

160-240

TRV

14-20

TRV

7-11

400-600

Region och TRV

Region

stråket. Samtidig infart ingår
och följer av åtgärden.
Gör det möjligt att uppnå ett
trafikupplägg med kortare
restider och fler avgångar. Ger
även möjlighet till möte med
godståg på sträckan.
Skapa en plan för när vilka
reinvesteringar kan
genomföras på ett effektivt
sätt
Återställer banans standard till
hastigheterna som gäller 2016
och tryggar långsiktigheten i
denna standard. Möjliggör
enstaka godståg, främst för
omledning.
Säkerhetsställa en bibehållen
funktion för tågtrafik då
nuvarande anläggning snart
uppnått sin tekniska livslängd
Tillse att maximal effekt kan
erhållas av andra åtgärder.
Exempelvis liten
hastighetshöjning i kurvor
Skapa en plan för
genomförande av de
plantkorsningsåtgärder som
planeras och optimera dessa i
geografi och tid.
Åtgärda brister relaterade till
otillräcklig sikt och för korta
fordonsmagasin. Effekt blir
säkrare plankorsningar
Minska antalet plankorsningar
och väganslutningar på väg 41
för att höja trafiksäkerheten
och medge exempelvis
mötesseparering och
hastighetshöjning.
Som konsekvens av stängning
av plankorsningar byggs nya
vägar för att ansluta till annan
utfart.
Ger möjlighet att trafikera med
multipelkopplade motorvagnar
alt. Längre tåg. Detta skapar
förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex
högtrafik.

1 ny + 1 återaktiverad
(kostnad avser här
växelbyte och viss
upprustning av
mötesspåret)
TRV Internt arbete

Åtgärder i princip
enbart på SkeneVarberg bortsett från
Mossen vid Viskafors

Plan exklusive
lantmäteriförrättninga
r
21st korta magasin,
59st otillräcklig sikt.
88st för slopning, 80st
utfarter, 40st
uppgradering till Aanläggning
10km ersättningsvägar
av varierande bredd
och standard.
Kostnaderna avser
förlängning på 10
platser till 100m. Avser
endast förlängning,
inga tillgänglighetsåtgärder på befintlig
plattform/station.
Osäkerhet i
omgivningspåverkan,
samordnas med övriga
åtgärder i
stationsområdena.

Ger möjlighet att öka
trafikutbudet utan att köra fler
tåg. På så sätt kan samma
trafikupplägg försörja fler
resenärer.
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Kommun och
region (och
TRV)

Kollektivtrafikåtgärder, se
inriktningsalternativ väg
Samverkan för bättre
integrering av
markanvändnings- och
infrastruktur- och
trafikplanering samt
avsiktsförklaring
Total

Genom gemensamt arbete
säkra att markanvändningsKommun,
och infrastrukturplanering sker
region och TRV integrerat.
1470-2230

Figur 48: Åtgärder i inriktning B, järnväg

Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen
De tillkomna mötesstationerna och införandet av fjärrstyrning på banan medför en kapacitetsökning
som möjliggör en utökning av omledning av godståg på banan utan att det inskränker persontrafiken.
Ökad turtäthet och turutbud ger positivt bidrag till målen som rör jämställdhet, barn och unga samt
kollektivtrafik, gång och cykel. Den ökade turtätheten och turutbudet ger också positiva effekter för
klimat och hälsa i de fall överflyttning av resenärer från andra färdsätt sker. Nya tåg ger möjlighet till
förbättringar som kan bidra positivt för funktionshindrade. Uppkomna restidsvinster ger bidrag till en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning. Målet för fördelningsaspekter får
ett positivt bidrag regionalt sett genom att kvinnor och ungdomar gynnas av minskade restider och
utökade turer i kollektivtrafiken.
Alternativet kan ge negativa effekter i det fall ett trafikupplägg med indragna uppehåll väljs även om
det kompenseras med busstrafik så kan restiderna för dessa orter bli längre. Påverkan kan då
identifieras i de mål som rör tillgänglighet, jämställdhet, funktionshindrade, barn och unga samt
fördelningsaspekter. Målkonflikt uppstår här i det att kortare restider ställs mot bibehållna uppehåll.
Alternativets bidrag till mål utpekade för stråket
Det ökade turutbudet och turtätheten har effekt på stråket som en gemensam arbets- och
utbildningsmarknad samt ökar tillgängligheten till Stockholm och Malmö/Köpenhamn. Vid kortare
restider ökar måluppfyllnaden ytterligare. Kollektivtrafiken för lokala och regionala resbehov blir
också mer konkurrenskraftig. Plankorsningsåtgärder och övriga åtgärder medför en säkrare
trafiksituation på väg och järnväg. Alternativet är även måluppfyllande för tillgängligheten för alla.
Genom upprustade stationsmiljöer kan trygghetskänsla uppnås och målet för en god livsmiljö får
uppfyllnad. Ett förväntat ökat kollektivtrafikresande ger viss förbättring vad gäller minskade utsläpp
av koldioxid och ökad energieffektivitet.
Eftersom alternativet innehåller trafikupplägg med olika uppehållsmönster kan effekten bli negativ
för vissa mål beroende på vilket upplägg som väljs. Här står kortare restid och färre uppehåll mot
varandra och det lokala mot det regionala. Tillgänglighet för alla, en konkurrenskraftig kollektivtrafik
för lokala och regionala resbehov samt ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn är
mål som kan få positiva eller negativa effekter beroende på vilket upplägg som väljs.
Effekten kan även bli negativ för målet för en god livsmiljö då buller från tåg ökar samt lokalt där ny
mark tas i anspråk för byggande av mötesstation.
Alternativets bidrag till funktion
Den förkortade restiden samt den ökade turtätheten och turutbudet är positivt för funktionerna för
regional och lokal persontågstrafik samt vad gäller matartrafik till anslutande banor. Möjligheten att
använda banan som omledningsbana för godstrafik ökar, främst vid störningar på Västkustbanan.
Även den lokala och regionala funktionen för besöksnäringen i stråket förbättras.
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Negativa effekter kan uppstå i det fall uppehåll dras in även om det kompenseras med busstrafik så
kan restiderna för dessa orter bli längre. Utgör en målkonflikt mellan det lokala och regionala
perspektivet
Inriktningsalternativ C – Ökad kapacitet och kortare restider (kortare än 60 minuter)
Inriktningsalternativet har samma syfte som inriktningsalternativ B med skillnaden att ännu kortare
restid kan uppnås och att standarden på banan blir högre. Den förbättrade banstandarden medger
omledning av godstrafik i båda riktningarna, med mindre störningar för persontrafiken, och bättre
förutsättningar för reguljär godstrafik. Alternativet bidrar till en gemensam arbets- och
utbildningsmarknad och ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn.
Fokuspunkter för alternativet:
•

Restid mellan ändpunkterna under 60 minuter

•

Ökad kapacitet för persontrafik

•

Ökad tillgänglighet för persontrafik – kortare restider

•

Ökad kapacitet för godstrafik

•

Robusthet och återställningsförmåga, moderniserad och mindre störningskänslig anläggning

•

Trafiksäkerhet järnväg/väg

•

Ökad sittplatskapacitet (längre tåg)

•

Ökade komfort (nya fordon)

•

Möjliggör att köra UA2 och UA4 för trafikupplägg på järnväg, se bilaga 1

Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader

Järnväg
Inriktning C
Åtgärd

Kostnad
(mkr)

Ansvar för
genomförande

Införa fjärrstyrning

230-350

TRV

Nya/återaktiverade
mötesstation(er) utan
resandeutbyte

180-280

TRV

Genomförandeplan
reinvestering
Underhåll/reinvestering bana

0,5-1,5

350-550

TRV

TRV

Syfte/effekt

Kommentar till kostnad

Kapacitetshöjande åtgärd i
och med att manuell
bemanning inte behövs och
fler timmar per dygn kan
köras utan ökade kostnader.
Är en förutsättning för att
öppna upp nya eller
återaktivera mötesstationer i
stråket.
Gör det möjligt att uppnå ett
trafikupplägg med kortare
restider och fler avgångar.
2 nya + 1 återaktiverad
Ger även möjlighet till möte
med godståg på sträckan.
Skapa en plan för när vilka
reinvesteringar kan
TRV internt arbete
genomföras på ett effektivt
sätt.
Komplett reinvestering till
nybyggnadsstandard för att
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möjliggöra även reguljär
godstrafik.
Kontaktledningsbyte
Hastighetsoptimering efter
plankorsnings- och
banöverbyggnadsstandardhö
jning

150-230

15-25

Hastighetshöjningar (inkl.
möjligt linjerätningar),
Genomförandeplan
plankorsningsåtgärder och
vägutfarter:

2-3

Åtgärder i plankorsningar
med otillräckliga
siktförhållanden och
fordonsmagasin

160-230

Plankorsnings- och
utfartsslopning, ökat skydd
och uppgradering av
vägskydd

160-240

Ersättningsvägar

Plattformsförlängningar

Nya fordon (längre)

14-20

7-11

400-600

Region

Behöver identifieras närmare

Plan exklusive
lantmäteriförrättningar

21st korta magasin, 59st
otillräcklig sikt.

88st för slopning, 80st utfarter,
40st uppgradering till Aanläggning

10km ersättningsvägar av
varierande bredd och standard
Kostnaderna avser förlängning
på 10 platser till 100m. Avser
endast förlängning, inga
tillgänglighetsåtgärder på
befintlig plattform/station.
Osäkerhet i
omgivningspåverkan,
samordnas med övriga åtgärder
i stationsområdena.

Ger möjlighet att öka
trafikutbudet utan att köra
fler tåg. På så sätt kan
samma trafikupplägg försörja
fler resenärer.

Kommun och
region (och
TRV)

Kollektivtrafikåtgärder, se
inriktningsalternativ väg
Samverkan för bättre
integrering av
markanvändnings- och
infrastruktur- och
trafikplanering samt
avsiktsförklaring
Total

Säkerhetsställa en bibehållen
funktion för tågtrafik då
TRV
nuvarande anläggning snart
uppnått sin tekniska livslängd
Tillse att maximal effekt kan
erhållas av andra åtgärder.
TRV
Exempelvis liten
hastighetshöjning i kurvor
Förbättra robusthet och
punktlighet genom at höja
TRV
topphastighet på vissa
delsträckor
Skapa en plan för
genomförande av de
TRV
plantkorsningsåtgärder som
planeras och optimera dessa
i geografi och tid.
Åtgärda brister relaterade till
otillräcklig sikt och för korta
TRV
fordonsmagasin. Effekt blir
säkrare plankorsningar
Minska antalet
plankorsningar och
väganslutningar på väg 41 för
att höja trafiksäkerheten och
TRV
medge exempelvis
mötesseparering och
hastighetshöjning.
Som konsekvens av
stängning av plankorsningar
TRV
byggs nya vägar för att
ansluta till annan utfart.
Ger möjlighet att trafikera
med multipelkopplade
motorvagnar alt. Längre tåg.
Detta skapar förutsättning
Region och TRV att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex
högtrafik.

Genom gemensamt arbete
säkra att markanvändningsKommun,
och infrastrukturplanering
region och TRV sker integrerat.

1670-2540

Figur 49: Åtgärder i inriktning C, järnväg
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Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen
Banan kan genom byggandet av nya samt återaktivering av befintliga mötesstationer användas för
omledning av godståg (planerat och oplanerat i bägge riktningarna) vilket ger bidrar till att funktionen
för näringslivets transporter stärks. Kortare restider ger ökad måluppfyllnad för tillgänglighet
regionalt/länder. Tillsammans med utökat turutbud och turtäthet ges god måluppfyllnad vad gäller
jämställdhet, barn och unga och kollektivtrafik, gång och cykel. Nya tåg samt kollektivtrafikåtgärder
ger måluppfyllnad för funktionshindrade. I de fall överflyttning från andra färdsätt sker, i och med
kortare restider och ökad turtäthet, fås en positiv effekt på klimatmålet. Även hälsovinster är möjliga i
och med resenärtillökning, som följd av ökad attraktivitet. Trafiksäkerheten förväntas öka genom
plankorsningsåtgärder och förbättringar av passager över järnvägen. Vid slopning av plankorsningar
ökar säkerheten ytterligare. Den kortade restiden som följd av slopade uppehåll ger stor förbättring
vad gäller bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Negativa effekter uppstår lokalt, i det fall trafikupplägg med indragna uppehåll väljs även om dessa
kompenseras med busstrafik så kan restiderna bli längre, och har då en påverkan på målen för
jämställdhet, funktionshindrade, barn och unga och kollektivtrafik, gång och cykel samt
fördelningsaspekter. Negativa effekter är också identifierade för hälsomålet, i form av ökat buller från
tåg, samt för landskap, då ny mark tas i anspråk vid byggandet av nya mötesstationer. Målkonflikter är
identifierade då det finns ett val mellan kortare restid och bibehållna uppehåll.
Alternativets bidrag till mål utpekade för stråket
Det ökade turutbudet och turtätheten ger en stor förbättring på målet för stråket som en gemensam
arbets- och utbildningsmarknad, en konkurrenskraftig kollektivtrafik för lokala och regionala resbehov
samt tillgängligheten för alla. Den uppkomna restidsvinsten ger hög måluppfyllnad även för
tillgängligheten till Stockholm och Malmö/Köpenhamn. En säkrare trafiksäkerhetssituation på väg och
järnväg är att förvänta i och med plankorsningsåtgärder och övriga åtgärder höjer även säkerheten för
oskyddade trafikanter. Genom upprustning av stationsmiljöer kan ökad trygghetskänsla ge uppfyllnad
för målet en god livsmiljö och genom att kollektivtrafikresandet kan öka blir det klar förbättring vad
gäller minskade utsläpp av koldioxid och ökad energieffektivitet.
Negativa effekter kan uppstå i det fall uppehåll dras in även om det kompenseras med busstrafik så
kan restiderna för dessa orter bli längre. Utgör en målkonflikt mellan det lokala och regionala
perspektivet. Övriga negativa effekter består av ökat buller från fler tåg samt landskapsingrepp, då nya
mark behöver tas i anspråk vid byggande av nya mötesstationer.
Alternativets bidrag till funktion
Förkortad restid, ökat turutbud och turtäthet ger förbättringar för funktionen för lokal och regional
persontågstrafik samt funktionen matartrafik till omkringliggande banor. Omledningsmöjligheten för
godståg ökar ytterligare jämfört med alternativ B. Även funktionen regional och lokal besöksnäring i
stråket får en förbättring.

Väg och kollektivtrafik
Inriktningsalternativ A – Ökad trafiksäkerhet
Alternativet innehåller åtgärder som bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Dagens standard och kapacitet
bibehålls och förbättras något. Tillgängligheten till kollektivtrafiken ökar, vilket ökar kollektivtrafikens
attraktivitet.
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Fokuspunkter för alternativet:
•

Bättre nyttjande av befintlig väg och förbättrad trafiksäkerhet

•

Trafiksäkerhet vid plankorsningar väg och järnväg

•

Genomförandeplan för plankorsningsåtgärder och utfarter

•

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

•

Reinvestering av bro som nått teknisk livslängd

•

Tillgänglighet till kollektivtrafik

Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader
Kostnaderna är uppdelade på de i studien framtagna geografiska delområdena för att visa hur
fördelningen ser ut inom stråket och att vissa åtgärder inte är aktuella i vissa delområden. Åtgärder
som inte har någon uppdelning är generella för hela stråket.

Väg och
kollektivtrafik

Delområde

Inriktning A
Åtgärd
Mitträffling
Sidoområdesåtgärder
Målad
mötesseparering (utan
mitträcke)

ATK
(hastighetskameror)

Kostnad
(mkr)

Ansvar för
genomförande

4

TRV

1,5

1,5

1,5

1

0,5-1,5

TRV

0,2

0,2

0,2

0,1

22-32

3-5

TRV

TRV

0,1-0,5

TRV

Brobyte där teknisk
livslängd snart slut

30-40

TRV

Genomförandeplan
plankorsningsåtgärder
och vägutfarter

3

5-7

Vänster/högersvängfält

Bärighetsåtgärder

2

1

0,5-2

2-3

TRV

TRV

14

1

0,2

1

13

1

0,5

0,1

35

Syfte/effekt

Kommentar

Ökad trafiksäkerhet på
vägen genom minskad
risk för mötesolyckor.
Ökad trafiksäkerhet på
vägen.
Ökad trafiksäkerhet på
vägen.

Från TRV Region Väst
säkerhetsklassning av
regionala riksvägar 2015

En säkrare
trafiksituation uppnås
genom att
överhastighet undviks
och därmed minskas
både risk för och
konsekvens av olyckor.
Ökad trafiksäkerhet på
vägen och bättre flöde
med jämnare
hastigheter.
Gör att dagens
trafikmängder kan
bibehållas och att
vägens bärighet inte
försämras.
Gör att dagens
trafikmängder kan
bibehållas och att
vägens bärighet inte
försämras.
Skapa en plan för
genomförande av de
plantkorsningsåtgärder
som planeras och

Målning där vägbredd
medger framtida 2+1
väg. Berghem-Björketorp
samt söder om Veddige norr om Tofta.

Innefattar endast
målning. Utredning
behövs, då osäkerhet
råder kring omfattning.

Derome-Berghem

Plan exklusive
lantmäteriförrättningar
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optimera dessa i
geografi och tid.
Åtgärder i
plankorsningar med
otillräckliga
siktförhållanden och
fordonsmagasin
Samverkan för bättre
integrering av
markanvändnings- och
infrastruktur- och
trafikplanering samt
avsiktsförklaring
Säkra passager till
hållplatser
Upprustning stationer
(belysning,
trafikinformation)
Cykel- och gångvägar
till kollektivtrafikens
hållplatser,

160-230

TRV

?

Kommun,
region och
TRV

0,5-2

Kommun
och TRV

0,5-2

Region
(regional
plan) och
TRV

Åtgärda brister
relaterade till
otillräcklig sikt och för
korta fordonsmagasin.
Effekt blir säkrare
plankorsningar

0,25

0,2

0,2

7-11

Kommun

5

0,5

Skyltning

0,02-0,1

Kommun
och TRV

0,01

0,01

Cykelparkering

0,1-0,3

Kommun
och TRV

Pendelparkeringar

0,5-1,0

Kommun,
region och
TRV

Total

0,1

0,7

0,25

0,2

0,1

3,5

0,01

0,01

21st korta magasin, 59st
otillräcklig sikt.

Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafikens
hållplatser och ökad
säkerhet för oskyddade
trafikanter.
Ökad tillgänglighet och
trygghet för resenärer.
Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafikens
hållplatser och ökad
säkerhet för oskyddade
trafikanter.
Gör det lättare att hitta
till berörda stationer
vilket skapar bättre
tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
Ökad tillgänglighet till
Innebär åtgärder som
kollektivtrafikens
inte kräver markarbeten,
hållplatser.
t ex cykelställ och
markeringar
Ökad tillgänglighet till
Innefattar markarbete,
kollektivtrafikens
ny beläggning och
hållplatser.
målning.

230-340

Figur 50: Åtgärder i inriktning A, väg och kollektivtrafik

Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen

Genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken bidrar alternativet till måluppfyllnad för målen
jämställdhet, funktionshindrade samt barn och unga. Målet för kollektivtrafik, gång och cykel
förbättras också genom ökad attraktivitet och ökad trygghet och säkerhet i stationsmiljöer.
Trafiksäkerhetsmålet får bidrag till uppfyllnad genom mindre åtgärder utan fysiska barriärer.
Inga målkonflikter har identifierats i alternativet.
Alternativets bidrag till mål utpekade för stråket
Kollektivtrafiken för lokala och regionala resbehov blir mer konkurrenskraftig genom en ökad
attraktivitet. Trafiksäkerheten på väg, samt i liten utsträckning där väg möter järnväg, förbättras
något. Även oskyddade trafikanters situation förbättras. Tillgängligheten för alla ökar då
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kollektivtrafiken och dess stationsmiljöer blir mer tillgängliga. Bidrag till målet för en god livsmiljö
genom upprustade stationsmiljöer som kan ge en känsla av trygghet.
Alternativets bidrag till funktion
Förbättrade hållplatsmiljöer ger positiv effekt för den regionala funktionen viktig väg för
kollektivtrafik samt för kollektivtrafikens lokala funktion. Förbättrad orienterbarhet genom
uppsättning av skyltar är positivt för besöksnäringen i stråket både regionalt och lokalt. Positiv effekt
uppstår också för kollektivtrafikens lokala funktion i och med att attraktiviteten ökar. Genom att
passager över vägen görs säkrare förbättras den korsande funktionen för gång och cykel.
Negativ effekt kan uppstå för enskilda fastighetsägare vid slopningar av väganslutningar.
Inriktningsalternativ B – Ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet för näringslivets
transporter
Alternativet syftar till att öka tillgängligheten/framkomligheten för framförallt näringslivets
transporter. Alternativet innehåller åtgärder för mötesseparering med mitträcke (1+1 körfält) genom
att bredda och göra mindre rätningar i huvudsak på befintlig väg och sträckning. En parallellväg
anläggs för samlande av anslutningar. Inga åtgärder av denna karaktär i Björketorp, Derome eller
Horred. Behov av åtgärder för gång- och cykel passage till hållplatser etc. har inte studerats utan
behöver beaktas i det fortsatta arbetet. För kollektivtrafiken innefattar alternativet ombyggnad av
stationsområden och hållplatser för att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten. Alternativet innebär
de åtgärder i alternativ A som fortfarande är relevanta.
Osäkerhet råder kring genomförbarheten av åtgärderna på grund av att sträckan har bärighetsbrister
kopplat till skred- och översvämningsrisk. Det stora antalet väganslutningar och närliggande
plankorsningar till enskilda fastigheter innebär en komplexitet.
Fokuspunkter för alternativet:
•

Tillgänglighet, särskilt för näringslivets transporter, samt kopplad trafiksäkerhet

•

Jämn och delvis höjd (medel)hastighet

•

Trafiksäkerhet väg och järnväg samt oskyddade trafikanter

•

Genomförandeplan plankorsningsåtgärder och vägutfarter samt slopningar av plankorsningar
och utfarter

Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader
Kostnaderna är uppdelade på delområden för att visa hur fördelningen ser ut inom stråket och att
vissa åtgärder inte är aktuella i vissa delområden. Åtgärder som inte har någon uppdelning är
generella för hela stråket.

Väg och
kollektivtrafik
Delområde

Inriktning B
Åtgärd

Mötesseparering
med 1+1 körfält

Kostna
d (mkr)

190280

Ansvar för
genomförand
e

TRV

1

2

0

3

55

110

4

50

Syfte/effekt

Kommentar

Ökad trafiksäkerhet på
vägen genom minskad
risk för mötesolyckor.

Sker genom att bredda
och mindre rätningar i
nuvarande sträckning,
parallellväg för lokal
trafik till fastigheter.
Stora osäkerheter
kring genomförbarhet
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och kostnad.
Innefattar ombyggnad
av hållplatser

Mötesmöjligheter,
parkeringsfickor

2-3

TRV

Ombyggnad av
korsningar för bättre
trafikflöde

0,5-1,0

TRV

Hastighetsöversyn?

Oklar
åtgärd

TRV

Åtgärder Inriktning A

35-50

TRV

Genomförandeplan
plankorsningsåtgärd
er och vägutfarter:

Åtgärder i
plankorsningar med
otillräckliga
siktförhållanden

Plankorsnings- och
utfartsslopning, ökat
skydd och
uppgradering av
vägskydd

Ersättningsvägar

Samverkan för bättre
integrering av
markanvändningsoch infrastrukturoch trafikplanering
samt
avsiktsförklaring
Säkra passager till
hållplatser

2-3

160230

160240

1

0,2

0,3

TRV

TRV

TRV

14-20

TRV

?

Kommun,
region och
TRV

0,5-2

Kommun och
TRV

1,5

2

0,1

På 1+1 vägar för att
möjliggöra att fordon
kan parkeras så att de
inte blockerar i
händelse av haverier
etc. Jordbruksfordon
kan köra åt sidan för att
släppa fram snabbare
trafik.
Ökad trafiksäkerhet på
vägen och bättre flöde
med jämnare
hastigheter.
Se över hastigheter
med avseende på
trafiksäkerhet och
jämna hastigheter.
De som är relevanta, i
förhållande till
ombyggd väg på
delsträckor.
Skapa en plan för
genomförande av de
plantkorsningsåtgärder
som planeras och
optimera dessa i
geografi och tid.
Åtgärda brister
relaterade till
otillräcklig sikt och för
korta fordonsmagasin.
Effekt blir säkrare
plankorsningar
Minska antalet
plankorsningar och
väganslutningar på väg
41 för att höja
trafiksäkerheten och
medge exempelvis
mötesseparering och
hastighetshöjning.
Som konsekvens av
stängning av
plankorsningar byggs
nya vägar för att
ansluta till annan
utfart.

Plan exklusive
lantmäteriförrättningar

21st korta magasin,
59st otillräcklig sikt.

88st för slopning, 80st
utfarter, 40st
uppgradering till Aanläggning

10km ersättningsvägar
av varierande bredd
och standard.

Genom gemensamt
arbete säkra att
markanvändnings- och
infrastrukturplanering
sker integrerat.

0,25

Ökad tillgänglighet till
0,25 kollektivtrafikens
hållplatser och ökad
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säkerhet för oskyddade
trafikanter.
Upprustning
stationer (belysning,
trafikinformation)
Cykel- och gångvägar
till kollektivtrafikens
hållplatser,

Skyltning

0,5-2

Region
(regional plan)
och TRV

0,2

7-11

Kommun

5

0,5

0,02-0,1

Kommun och
TRV

0,01

0,01

Cykelparkering

0,1-0,3

Kommun och
TRV

Pendelparkeringar

0,5-1,0

Kommun,
region och
TRV

Total

0,2

0,2

0,01

0,1

0,7

0,2

Ökad tillgänglighet och
trygghet för resenärer.

Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafikens
3,5 hållplatser och ökad
säkerhet för oskyddade
trafikanter.
Gör det lättare att hitta
till berörda stationer
0,01 vilket skapar bättre
tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafikens
hållplatser.
Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafikens
hållplatser.

Innebär åtgärder som
inte kräver
markarbeten, t ex
cykelställ och
markeringar
Innefattar markarbete,
ny beläggning och
målning.

570840

Figur 51: Åtgärder i inriktning B, väg och kollektivtrafik

Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen
Genom att tillgängligheten ökar vid mötesseparering med 1+1 körfält och hastighetsutjämning bidrar
alternativet till måluppfyllnad vad gäller näringslivets transporter. Ökad tillgänglighet till
kollektivtrafiken och dess stationsmiljöer ger positiv effekt på målen för jämställdhet,
funktionshindrade, barn och unga samt för kollektivtrafik, gång och cykel. Även ökad attraktivitet
samt trygghet och säkerhet i stationsmiljöer har positiv inverkan på målet för kollektivtrafik, gång och
cykel. Genom att en jämnare hastighet genererar mindre utsläpp fås även en förbättring vad gäller
klimatmålet. Målet för trafiksäkerhet får större uppfyllnad genom åtgärder i alternativ A samt fysisk
mötesseparering. Målet för fördelningsaspekter får också måluppfyllnad främst regionalt. Industrin
gynnas av förbättringar utförda på vägen.
Negativa effekter uppstår vid ökning av godstrafik och medföljande partikelutsläpp och
klimatpåverkan samt den ökade barriäreffekt som uppstår och i det att ny mark tas i anspråk tas i
anspråk vid breddning av befintligt vägområde.
Målkonflikt är identifierad mellan landskap/hälsa och trafiksäkerhet/tillgänglighet. Tillgängligheten
för näringslivets transporter ökar men på bekostnad av försämrad luftkvalitet i tätorter.
Alternativets bidrag till mål utpekade för stråket
Den utjämnade hastigheten ger viss effekt för den gemensamma arbets- och utbildningsmarknaden,
ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn samt för säkra och robusta godstransporter
i stråket. Trafiksäkerhetssituationen på väg och i möte med järnväg samt för oskyddade trafikanter
förbättras. Målet tillgänglighet för alla får uppfyllnad genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken
och dess stationsmiljöer.
Negativa effekter uppstår i målet för en god livsmiljö genom potentiellt ökade godstransporter genom
tätorterna samt ökad barriäreffekt vid mötesseparering. Ökade transporter ger även viss ökning av
utsläpp vilket är negativt för målet minskade utsläpp av koldioxid och ökad energieffektivitet. För
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målet tillgänglighet för alla kan negativ effekt uppstå lokalt genom minskad tillgänglighet vid slopande
av korsningar. Detta på grund av eventuell ökad restid som uppstår av att annan väg måste väljas.
Alternativets bidrag till funktion
Mötesseparering och jämnare hastigheter förbättrar för funktionerna regionalt viktig väg för
godstransporter, regionalt viktig väg för långväga personresor, regionalt viktig väg för dagliga
personresor samt för den lokala funktionen för personresor. Viss förbättring för kollektivtrafikens
framkomlighet och förbättrade hållplatsmiljöer ger positiv effekt för funktionen regionalt viktig väg för
kollektivtrafik. Genom säkrare passager över väg skapas liten förbättring för den lokala funktionen i
samhällen samt förbättring för den korsande funktionen för gång och cykel. Den lokala funktionen för
kollektivtrafik förbättras genom ökad attraktivitet av optimerade hållplatsmiljöer. Även den lokala
funktionen för besöksnäringen i stråket förbättras och uppkommer genom åtgärder för orienterbarhet.
Negativa effekter är identifierade i samband med slopande av utfarter och mötesseparering vilket
drabbar funktionerna för regionalt viktig väg för dagliga personresor samt lokal funktion för
personresor. Den regionala försämringen består i längre restider som uppstår så annan väg måste
väljas för att ta sig till exempelvis väg 41 vid resor som har målpunkt i annan ort.
Inriktningsalternativ C – Ökad trafiksäkerhet samt ökad tillgänglighet för näringslivets
transporter och persontransporter
Alternativet syftar till att öka tillgängligheten för såväl näringslivets transporter som
persontransporter. Alternativet innebär att väg 41 är mötesseparerad hela sträckan Borås-Varberg.
Alternativet innehåller åtgärder för mötesseparering huvudsakligen i ny sträckning, vilket gör det
möjligt att använda befintlig väg som lokal väg till fastigheter. Behovet av nya parallellvägar blir
därmed mindre än i inriktningsalternativ B. Följande delsträckor föreslås byggas ut i alternativet:
Berghem -Björketorp, Sundholmen - Horred, Horred - Jonslöv och Veddige - Derome
I tätorterna Björketorp och Horred blir nuvarande väg lokal väg och ny väg för förbifartstrafiken. För
Derome behöver GC passage beaktas för fortsatt tillgänglighet till stationen.
För kollektivtrafiken innefattar alternativet ombyggnad av stationsområden och hållplatser för att öka
attraktiviteten och trafiksäkerheten.
Osäkerhet råder i genomförbarheten av åtgärderna på grund av att sträckan har bärighetsbrister
kopplat till skred- och översvämningsrisk. Det stora antalet väganslutningar och närliggande
plankorsningar till enskilda fastigheter innebär en komplexitet.

Fokuspunkter för alternativet:
•

Trafiksäkerhet samt tillgänglighet för näringslivets transporter och för persontransporter

•

Jämn och höjd hastighet (100 km/h)

•

Trafiksäkerhet för väg och järnväg samt för oskyddade trafikanter

•

Genomgående trafik leds utanför tätorter

•

Genomförandeplan plankorsningsåtgärder och vägutfarter samt slopningar av plankorsningar
och utfarter

•

Möjlighet/tillgänglighet för längsgående och korsande gång- och cykeltrafik
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Aktuella åtgärder med tillhörande kostnader
Kostnaderna är uppdelade på delområden för att visa hur fördelningen ser ut inom stråket och att
vissa åtgärder inte är aktuella i vissa delområden. Åtgärder som inte har någon uppdelning är
generella för hela stråket.

Väg och
kollektivtrafik

Delområde

Inriktning C
Åtgärd

Kostnad
(mkr)

Ansvar för
genomförande

Mötesseparering,
2+1 körfält

240-360

TRV

Förbifarter tätorter

230-320

TRV

Stationsombyggnader

GC-vägar
längsgående

Åtgärder inriktning
A+B

2-20

Region
(regional plan)
och TRV

160-240

TRV

TRV

1

2

0

3

0

4

85

30

230

100

60

40

Syfte/effekt

Kommentar

Ökad
trafiksäkerhet på
vägen genom
minskad risk för
mötesolyckor.
Möjlighet till
högre och
jämnare
hastigheter.
Den nya
sträckningen
medför att man
kan använda
befintlig väg 41
som biväg. Färre
korsningar, de
som blir kan
göras säkrare.
Möjlighet till
högre hastighet
på vägen utanför
samhället.
Oskyddade
trafikanter kan
använda befintlig
väg.
Ombyggnad av
stationer till
bytespunkt
buss/tåg för
matande
funktionen
Ökar
tillgängligheten
för oskyddade
trafikanter i
stråket. Höjd
trafiksäkerhet när
trafikslagen
separeras. Fler
väljer cykeln
framför bilen vid
ex.
arbetspendling.
De som är
relevanta, i
förhållande till
nybyggd väg på
delsträckor.

Innefattar även
ombyggnad av
hållplatser.
Osäkerheter kring
genomförbarhet och
kostnad. Ev. behov av
bärighetsåtgärder är
ej med i kostnaden.

Osäkerhet
beträffande
omfattning
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Genomförandeplan
plankorsningsåtgärder och
vägutfarter:

Åtgärder i
plankorsningar med
otillräckliga
siktförhållanden

Plankorsnings- och
utfartsslopning, ökat
skydd och
uppgradering av
vägskydd

Ersättningsvägar

2-3

160-230

160-240

TRV

TRV

TRV

14-20

TRV

?

Kommun,
region och TRV

Säkra passager till
hållplatser

0,5-2

Kommun och
TRV

Upprustning
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Figur 52: Åtgärder i inriktning C, väg och kollektivtrafik

Alternativets bidrag till de nationella transportpolitiska målen
Mötesseparering med ”2+1 väg” och hastighetsutjämning ger positiv effekt för näringslivets
transporter. Tillgänglighet regionalt/länder förbättras genom kortare restider. Genom ökad
tillgänglighet för gång och cykel samt till kollektivtrafiken och dess stationsmiljöer fås en förbättring
vad gäller målen jämställdhet, funktionshindrade, barn och unga samt kollektivtrafik, gång och cykel.
För målen barn och unga samt kollektivtrafik, gång och cykel ökar måluppfyllelsen även av
längsgående GC-vägar som möjliggör säker egenförflyttning och ökar attraktiviteten för dessa färdsätt.
Även ökad trygghet och säkerhet i stationsmiljöer har här positiv effekt. Klimat och hälsa påverkas
positivt genom att en jämnare medelhastighet vilket innebär mindre utsläpp samt att byggda
förbifarter ger en förbättring av luftkvalitet och bullernivåer i tätort däremot så är påverkan negativ av
att trafikens hastighet höjs och att inducerad trafik kan uppstå. Trafiksäkerheten ökar genom åtgärder
i alternativ A samt mötesseparering med mitträcke. Vad gäller målet för en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning så fås en positiv effekt i och med att
tillgängligheten för näringslivets transporter förbättras samt att förbifarterna bidrar ur ett
hållbarhetsperspektiv till att tätortsmiljön blir avlastad medan däremot hållbarheten försämras av att
ny mark tas i anspråk. För målet fördelningsaspekter sker dels en förbättring både regionalt och lokalt
genom att industrin gynnas av åtgärderna dels en försämring för lokal verksamhet och besöksnäring i
att potentiella kunder kör förbi.
Negativa effekter uppstår i det här alternativet för klimatmålet i det fall högre hastigheter bidrar till
högre utsläpp. Försämring är också förväntat för landskapsmålet då ny mark tas i anspråk för nya
vägsträckningar. Här finns också risk för konflikter med skyddsvärda områden.
Målkonflikt är identifierad mellan målen landskap/hälsa och trafiksäkerhet/tillgänglighet. Ny mark
tas i anspråk för att skapa bättre tillgänglighet för trafiken.
Alternativets bidrag till mål utpekade för stråket
Kortare restider på vägen bidrar till måluppfyllnad för stråket som en gemensam arbets- och
utbildningsmarknad samt för ökad tillgänglighet till Stockholm och Malmö/Köpenhamn.
Konkurrenskraften för lokal och regional kollektivtrafik ökar genom ökad attraktivitet och genom att
tillgängligheten till kollektivtrafiken och dess stationsmiljöer ökar fås positiv effekt för målet
tillgänglighet för alla. Trafiksäkerhetssituationen på väg förbättras, framförallt i tätort och i mötet med
järnväg. Även oskyddade trafikanters situation förbättras i alternativet. Genom mötesseparering och
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jämnare hastigheter fås positiv effekt på målet för säkra och robusta godstransporter i stråket. Målet
för en god livsmiljö får måluppfyllnad tack vare potentiell minskning av transporter genom tätorterna.
Negativa effekter uppstår för en konkurrenskraftig kollektivtrafik genom att restiderna för personbil
kortas och därmed att incitamentet för att resa kollektivt minskar. Slopningar av korsningar kan ge
sämre tillgänglighet och därmed sämre måluppfyllnad för tillgänglighet för alla. Negativa effekter är
även ökad barriäreffekt till följd av mötesseparering samt viss ökning av utsläpp.
Alternativets bidrag till funktion
Mötesseparering, jämnare hastighet och kortare restider har positiv effekt för funktionerna regionalt
viktig väg för gods, långväga personresor, dagliga personresor samt lokala personresor. Genom att
hållplatsmiljöer förbättras fås även positiv effekt för funktionen regionalt viktig väg för kollektivtrafik
samt den lokala funktionen för kollektivtrafik. Förbättring sker också för korsande och längsgående
GC-väg. Den förbättrade orienterbarheten ger positiv effekt för besöksnäringen i stråket, både lokalt
och regionalt.
Negativa effekter är identifierade vad gäller slopade utfarter samt förbifart som har påverkan på
funktionerna för både lokala och regionala personresor. Detta genom att restid ökar i och med att
annan väg måste väljas, denna negativa effekt tas sannolikt ut av den restidsförkortning som den nya
vägen ger. Slopade anslutningar och konsekvensen av mittseparering kan ha negativ effekt för enskilda
fastighetsägare.
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Sammanställande utvärdering av inriktningsalternativen
För att få en jämförande bild av de olika alternativens bidrag till måluppfyllelse, funktion och kostnad
presenteras här en sammanställning av de olika inriktningarna. Grunden till sammanställningen är
den samlade effektbedömning som finns i bilaga 4. Kvalitativa bedömningar av samhällsekonomisk
effektivitet har genomförts, men däremot har inga samhällsekonomiska kalkyler genomförts i
åtgärdsvalsstudien.
Nedan redovisas figurer där inriktningsalternativens åtgärder kan jämföras med varandra och deras
förhållande till mål och funktion sammanfattas. Generellt innebär alternativ B och C fler åtgärder än
alternativ A. Alternativ B och C har i också högre kostnader och större bidrag till måluppfyllelse än
inriktningsalternativ A.
Som tidigare påtalats så ingår kostnader för plankorsningsåtgärder både i inriktningsalternativen för
väg och kollektivtrafik samt för järnväg. Detta innebär att om ett alternativ för väg och kollektivtrafik
kombineras med ett för järnväg blir kostnaden mindre än alternativens summerade kostnader.
Figur 53 och Figur 54 redovisar vilken positiv effekt inriktningen har för identifierade
kvalitetsförbättringar kopplat till målen.
Figur 55 visar var i stråket åtgärderna för inriktningsalternativen för väg och kollektivtrafik är tänkta
att genomföras, samt deras uppskattade kostnad. I figuren kan skillnaderna på inriktningsalternativen
på olika delsträckor jämföras.
Figur 56 visar var i stråket åtgärderna för inriktningsalternativen för järnväg är tänkta att genomföras
samt vilka konsekvenser inriktningsalternativen för järnväg får för antalet uppehåll vid stationer,
restid och kostnad. Inriktningsalternativ B och C kan trafikeras med två olika trafikupplägg som
innebär variationer i antalet uppehåll/stopp. Alternativ B kan köras med antingen
utredningsalternativ 1 (UA1) eller 4 (UA4) och alternativ C med utredningsalternativ 2 (UA2) eller 4
(UA4). För en mer detaljerad beskrivning av trafikuppläggen se Bilaga 1 PM Trafikeringsupplägg för
kollektivtrafiken.
För en jämförelse av samtliga inriktningsalternativs bidrag till måluppfyllnad se figur 57.
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INRIKTNINGSALTERNATIV
JÄRNVÄG
A
B
C
Ökad robusthet
x
x
x
Ökad trafiksäkerhet
x
x
x
Längre tåg /ökad sittplatskapacitet
x
x
x
Ökad turtäthet i lågtrafik
x
x
x
Ökad turtäthet i högtrafik
x
x
Skipstop i större skala är möjlig
x
x
Kortare restid
x
x
Kortare restid mindre än 60 min, Utredning järnväg Halland
x
Målbild Tåg 2035 kan genomföras
x
x
Omledning
x
x
x
Bedömd kostnad mnkr (ej kvalitetsgranskad av TRV)

870-1310

1470-2230

16702540

Figur 53: Sammanställning Inriktningar Järnväg. Inriktningarnas positiva effekter för identifierade
kvalitetsförbättringar kopplat till mål. Gradering i tre nivåer av positiv effekt. Ljusgrön innebär lägst positiv effekt
och mörkgrön högst.

VÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Ökad robusthet
Ökad trafiksäkerhet
Tillgänglighet för näringslivets transporter
Tillgänglighet för persontransporter
Jämn och ökad hastighet
Tillgänglighet till kollektivtrafik
Attraktiva kollektivtrafikmiljöer
Längsgående och korsande gång- och cykeltrafik
Bedömd kostnad mnkr (ej kvalitetsgranskad av TRV)

INRIKTNINGSALTERNATIV
A
B
C
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
230-340

570-840

10201500

Figur 54: Sammanställning Inriktningar Järnväg. Inriktningarnas positiva effekter för identifierade
kvalitetsförbättringar kopplat till mål. Gradering i tre nivåer av positiv effekt. Ljusgrön innebär lägst positiv effekt
och mörkgrön högst.
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Figur 55: Åtgärdsinnehåll per delsträcka – inriktningsalternativ väg och kollektivtrafik. Åtgärder som bör
genomföras på flera platser i stråket förekommer flera gånger.
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Figur 56. Åtgärdsinnehåll och trafikupplägg – inriktningsalternativ järnväg. Figuren visar på vilka konsekvenser
inriktningsalternativen för järnväg får för restiden och antalet uppehåll vid stationer.
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Figur 57:Samlad effektbedömning. Inriktningarnas bidrag till måluppfyllelse och funktion
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Resultat och preliminära slutsatser
I följande kapitel redovisas resultat och preliminära slutsatser. Slutsatserna kan komma att justeras
efter studien remiss och till slutversion av rapport.
Väg
•

På väg 41 behövs i närtid en förbättrad trafiksäkerhet (Inriktningsalternativ A).

•

Slopning och samordning av vägutfarter och plankorsningar ger god effekt för såväl personsom godstrafiken, då det ger möjligheter för biltrafiken att hålla skyltad hastighet och uppnå
jämna hastigheter på vägen.

•

Godstrafik på väg är betydande och efterfrågan förväntas öka, enligt Trafikverkets basprognos
och näringslivets representanter i referensgruppen för åtgärdsvalsstudien. För att klara en
ökad efterfrågan och förbättra trafiksäkerheten behöver åtgärder vidtas.

•

Inom nuvarande planperiod kommer väg 41 genom Västra Götaland att ha fått en relativt god
standard på de mest trafikerade sträckorna, när beslutade åtgärder genomförts.

•

Efterfrågan på persontrafik förväntas öka, enligt Trafikverkets basprognos.

•

Det råder ingen kapacitetsbrist på väg 41 idag, men på sikt är det enstaka delsträckor som
bedöms ha kapacitetsbrist:
o

Västra Derome-Veddige
Nuvarande vägbredd medger målad mötesseparering med 2+1 körfält (Inriktning A)
alternativt ombyggnad till mötesseparering med mitträcke (2+1 körfält), i befintlig
eller ny sträckning (Inriktning B).

o

Vissa delar av sträckan Berghem-Horred
Förslag till åtgärd: mötesseparering med mitträcke och 1+1 körfält
(Inriktningsalternativ B) alternativt mötesseparering med mitträcke och 2+1 körfält
(Inriktningsalternativ C). Breddning av befintlig väg alternativt nysträckning av väg
behövs.

•

Vid en utbyggnad med genomgående mötesseparering (2+1 körfält) och förbifarter av tätorter
uppnås kortare restid på ca 5-10 minuter för en kostnad av 1 020-1 500 mnkr
(Inriktningsalternativ C). Följande delsträckor föreslås byggas ut i alternativet: Berghem Björketorp, Sundholmen - Horred, Horred - Jonslöv och Veddige - Derome.

•

Ett renodlat bussalternativ utan persontrafik på Viskadalsbanan (UA5) behöver förutom en
kapacitetsstark busstrafik även ombyggnader i vägsystemet, hållplatser, korsningar, vänstersvängfält. Behovet av busstrafik är troligtvis större än vad som analyserats och redovisats, om
samma resenärskapacitet ska erbjudas som med tåg. Restid Varberg – Borås beräknas bli cirka
1 tim och 45 min med buss jämfört med cirka 1 tim och 15 minuter med dagens tåg.

•

Tätorterna i stråket behöver studeras vidare, särskilt vad gäller trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet och tillgänglighet/framkomlighet
för genomgående trafik, särskilt för godstrafiken. Gärna i samarbete med kommun.

•

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbristerna på vägen är störst där genomförbarheten för
åtgärder är som mest komplexa. Då det dessutom är som minst trafik på dessa sträckor är den
samhällsekonomiska nyttan av att åtgärda bristerna osäker. Följande osäkerheter kring
genomförande och kostnad har identifierats:
o

bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan)
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o
•

beroendeförhållandet mellan väg och järnväg – antalet plankorsningar och vägutfarter
som behöver åtgärdas och ersättningsvägar som behöver byggas.

På väg 1610 har åtgärder identifierats som framförallt förbättrar kollektivtrafiken,
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt gång och cykel (Inriktningsalternativ A, B och
C).

Järnväg
•

Med nuvarande underhållsnivå finns risk för ytterligare hastighetsnedsättningar. För att
undvika detta behövs underhålls- och reinvesteringsåtgärder inom kort.

•

För att kunna upprätthålla tågtrafiken i dess nuvarande form krävs reinvesteringar på
motsvarande ca 600-700 mnkr inom en 15 års period.

•

Ett första steg föreslås vara att ta fram en underhålls- och reinvesteringsplan för kommande 15
år.

•

Om tågtrafiken ska utvecklas till en nivå som motsvarar uppsatta mål (Målbild tåg 2035 och
Utredningsalternativ järnväg Halland) behövs investeringar motsvarande 1 470- 2 540 mnkr.

•

Samordning av plankorsnings- och utfartsåtgärder är en förutsättning för en standardhöjning
och förbättrad trafiksäkerhet för såväl väg som järnväg.

•

Ett första steg föreslås vara att ta fram en genomförandeplan för plankorsnings- och
utfartsåtgärder och som samordnas med ovanstående föreslagen reinvesteringsplan.

•

Åtgärderna är kostsamma p.g.a. antal och komplext genomförande (dom berör ofta väg och
järnväg samtidigt)

•

Efterfrågan på persontrafiken på järnväg bedöms öka, enligt Målbild tåg 2035 och
Trafikverkets basprognos.

•

Vid en prioritering (och ökning) av persontrafik på järnväg behövs:
o

reinvesteringar och investeringar i järnvägen samt stationer/perronger.

o

mindre busstrafik på väg eftersom parallell busstrafik kan minskas jämfört med idag.

o

kompletterande busstrafik, som matar till tågstationerna.

•

För att köra två parallella tågsystem behövs: Reinvesteringar, 1 ny mötesstation, 1
återaktiverad mötesstation samt plankorsningsåtgärder (Inriktning B).

•

För att uppnå en restid under timmen behövs: Reinvesteringar, 1 återaktiverad mötesstation, 2
nya mötesstationer samt plankorsningsåtgärder (Inriktning C).

•

Samtliga studerade trafikupplägg (utredningsalternativ) för kollektivtrafiken klarar att möta
bedömd framtida transportefterfrågan.

•

Efterfrågan på godstrafik på järnväg bedöms vara liten, även på sikt, enligt merparten av
näringslivets representanter i referensgruppen för åtgärdsvalsstudien.

•

Vid en eventuell ökning av efterfrågan av reguljär godstrafik på Viskadalsbanan behöver
åtgärder vidtas till en bedömd kostnad av 1 670-2 540 Mkr (Inriktningsalternativ C).

•

Banan har en nationell funktion för omledning av gods. Under kommande år och i samband
med ombyggnationer i Göteborgsområdet kommer Viskadalsbanan sannolikt att användas för
omledning.
o

Reinvesteringar behövs för att upprätthålla nuvarande omledningsfunktion.
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o
•

Om omledning ska ske utan att inskränka persontrafik behövs ytterligare åtgärder.

Ett nationellt systemperspektiv behövs för att klargöra Viskadalsbanans funktion vad gäller:
o

Omledning - för robusthet och återställningsförmåga i hela järnvägssystemet och på
lång sikt.

o

Reguljär framtida godstrafik och eventuell möjlig funktion som ”förbifart Göteborg”.

o

För att bibehålla och uppnå ovanstående funktioner krävs infrastrukturåtgärder på
såväl Viskadalsbanan som på omkringliggande banor.

Trafikslagsövergripande
•

Åtgärder för en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet till kollektivtrafiken för oskyddade
trafikanter, gång och cykel, är en förutsättning för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.

•

Det råder osäkerheter kring genomförande och kostnaden av större infrastrukturåtgärder,
med anledning av:
o

bärighet, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan)

o

beroendeförhållandet mellan väg och järnväg – antalet plankorsningar och vägutfarter
som behöver åtgärdas och ersättningsvägar som behöver byggas.

•

Ansvaret för genomförandet av studerade åtgärder ligger på olika parter: kommuner, regioner,
Trafikverket, med fler.

•

Föreslagna infrastrukturåtgärder bör kombineras med åtgärder som Trafikverket inte
ansvarar för, såsom markanvändningsplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet,
åtgärder för en attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik samt samverkan med näringslivet.

•

Samverkan för bättre integrering av markanvändning, infrastruktur och trafikplanering är
avgörande på såväl kort som lång sikt.
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Fortsatt arbete med förslag till inriktning och
rekommendation av åtgärder
Trafikverket lämnar i detta skede av processen inte något förslag till val av inriktning; vi vill samla in
och bearbeta remissinstansernas förslag och synpunkter innan vi går vidare med ett sådant
ställningstagande. Några aspekter behöver dock betonas utifrån Trafikverkets perspektiv.
Inom nuvarande nationella och regionala transportplaner (2014-2025) finns begränsat med
ekonomiskt utrymme för investering- och reinvesteringsåtgärder. Däremot finns det obundna medel
för mindre typer av åtgärder för att öka effektiviteten och trafiksäkerheten i transportsystemet. En
revidering av de nationella och regionala planerna pågår och nya planer för transportsystemet
beräknas fastställas år 2018.
På kort sikt behövs prioritering och val av åtgärder framförallt i enlighet med inriktningsalternativ A,
för såväl järnväg som väg och kollektivtrafik. Exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, genomförandeplan
för plankorsnings- och utfartsåtgärder, underhåll- och reinvesteringsåtgärder (inklusive
reinvesteringsplan) samt åtgärder för en tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.
På medellång och lång sikt är valet av inriktning mer komplext då det finns osäkerheter kring
vägens och järnvägens framtida funktion kopplat till:
•

hur samhället vill att stråket ska utvecklas.

•

framtida transportefterfrågan för olika trafikslag, även relaterat till eventuella
omvärldsförändringar, exempelvis klimatfrågan.

•

osäkerheter kring genomförbarhet (och kostnader) av infrastrukturåtgärder.
Beroendeförhållandet mellan väg och järnväg är särskilt tydligt vid standard- eller
trafiksäkerhetshöjning, eftersom åtgärder (plankorsningar och vägutfarter) då behöver vidtas i
båda systemen, även om åtgärderna syftar till en förbättring enbart för det ena trafikslaget.

•

politiska ställningstaganden på nationell nivå gällande järnvägar med mindre trafik och som
har ett reinvesteringsbehov.

Valet av inriktning påverkas av frågor som ej hanterats/besvarats inom ramen för åtgärdsvalsstudien.
För nedanstående frågor/definierade funktioner behövs ett nationellt systemperspektiv:
•

Järnvägens och Viskadalsbanans funktion som omledningsbana för godstrafiken för robusthet
och återställningsförmåga i hela järnvägssystemet.

•

Viskadalsbanans funktion för reguljär godstrafik, sett i ett större perspektiv och som en del av
ett nationellt järnvägssystem (stora osäkerheter kring efterfrågan).

Kostnader har dock tagits fram för åtgärder som uppfyller/tillgodoser ovanstående funktioner.
Detaljerad redogörelse av osäkerheter
Nedan är en mer detaljerad redovisning av de osäkerheter som är avgörande för val av inriktning.
Osäkerheter kring genomförande och kostnad för infrastrukturåtgärder med anledning av:
•

bärighetsproblem, skred-, ras- och översvämningsrisk (klimatpåverkan).

•

det stora antalet plankorsningar och vägutfarter samt beroendeförhållandet dem emellan. Vid
en standard- eller trafiksäkerhetshöjning på järnvägen behöver åtgärder genomföras även i
vägsystemet.
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Järnvägens och/eller vägens funktion för kollektivtrafiken:
•

Osäkerheter kring efterfrågan på persontransporter kopplat till kollektivtrafikens och
järnvägens roll i framtiden. Efterfrågan på persontrafiken på järnväg bedöms dock öka, enligt
Målbild tåg 2035 och Trafikverkets basprognos.

•

Hur stark roll ska kollektivtrafiken ha i stråket i förhållande till personbilstrafiken? Vad
kommer t.ex. den efterfrågade resandevolymen att vara?

•

Efterfrågan på kollektivtrafik påverkas av befolkningsutveckling, markanvändningsplanering
(som stödjer eller förhindrar en kollektiv transportförsörjning), tillgängligheten till
kollektivtrafiken med gång och cykel samt kollektivtrafikens attraktivitet (restid, turtäthet,
trygghet, komfort mm.).

•

Vilka trafikupplägg på järnväg och vilken restid önskas, kopplat till efterfrågan? Vilket
trafikslag ska sörja för den lokala respektive den regionala kollektivtrafikförsörjningen i
stråket?

Utifrån ovanstående osäkerheter är det svårt att i nuläget bedöma föreslagna åtgärders
samhällsekonomiska effektivitet och bidrag till långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social).
Kvalitativa bedömningar av samhällsekonomisk effektivitet har genomförts, men däremot har inga
samhällsekonomiska kalkyler genomförts i åtgärdsvalsstudien.
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1 Inledning och analysförutsättningar
I Åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket har som underlag arbetats fram ett antal trafikeringsupplägg
för kollektivtrafikens försörjning i stråket (tåg och buss). Uppläggen rör enbart trafik längs och i
stråket.
Dessa trafikeringsupplägg används sedan i studien dels som utgångspunkt för åtgärdsgenereringen
men främst i utvärdering och rekommendera åtgärdsskedet. De inriktningsalternativ som studien
presenterar är, framförallt för järnväg, utformade så att de medger att olika trafikupplägg blir körbara.
Trafikeringsuppläggen tar sin utgångspunkt i å ena sidan Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 2035
som är ett politiskt antaget måldokument och å andra sidan Region Hallands Utredningsalternativ
Järnväg Halland som är ett underlag till trafikförsörjningsprogrammet och inte politiskt antaget som
måldokument.
I målbild tåg 2035 finns en ökning av turutbudet från dagens nivå men inga förändrade trafikupplägg.
Ett restidsmål finns inte angivet i minuter utan som en restidskvot. Där Tåg/Bil ska ligga på 0,8.
I Region Hallands Utredningsalternativ Järnväg finns förslag på att reducera antalet uppehåll i syfte
att snabba upp restiden och betjäna enbart större stationer. Detta kopplat till ett restidsmål som satts
till under 60 minuter Varberg-Borås.
Som utgångspunkt till uppläggen kan även de i studien insamlade uppgifterna om resande och statistik
på trafikflöden i kollektivtrafiken användas. Dessa visar tydligt på ett resande som är koncentrerat till
de större orterna/målpunkterna i stråket. Den lokala betjäningen av de mindre orterna behöver
alltjämt tillgodoses men i de olika alternativen sker denna antingen med tåg eller buss för att kunna ge
en snabbare tågresa för de regionala resorna. Se huvudrapportens kapitel 5.1 och 5.3.
För studien har trafikeringsupplägg tagits fram enligt ovan nämnda intentioner.
I tidtabellsanalyserna har det inte tagits hänsyn till att få bra vändningar för tågen i Borås eller att de
ska kunna vara genomgående till/från Älvsborgsbanan med kort uppehållstid. Produktionsmässigt är
det möjligt att köra tågen genomgående om än med längre uppehållstid om så önskas. I Varberg har
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analysen försökt hålla nere vändtiden, men i vissa trafikupplägg blir det lång vändtid i Varberg då man
möter avgående tåg strax norr om.
Nuläge
I nuläget (2016) är trafikeringen i Viskadalsstråket enligt nedan. Nulägestrafikeringen har i analysen
och åtgärdsvalsstudien valts som Jämförelsealternativ, JA (T16).

Figur 1: Trafikering Viskadalsstråket nuläge (2016)=JA. Röd=Tåg, Grön=Buss

Fordonstyper
Fordonstypen som används idag är en äldre modell som har en längd på 50m och erbjuder ca 140
sittplatser. I Målbild tåg 2035 anges 80m fordonslängd som en lämplig standardlängd för framtiden.
De nyare tåg som Västtrafik har i västtågssystemet är flertalet 75-80m, de tågen har ca 180230 sittplatser, det lägre är aktuellt här då det rör sig om regionaltågsmodell.
I analysen har antagits att fordonstypen byts ut till en 80m version med 180 sittplatser (antalet
sittplatser kan komma att förändras till slutversion av studien). För att kunna trafikera med dessa
behöver plattformarna förlängas på de flesta av stråkets stationer. Se vidare åtgärdslista (Bilaga 2)
samt inriktningsalternativen.

2 Utredningsalternativ
Nedan presenteras de utredningsalternativ som identifierats. Till varje alternativ beskrivs de åtgärder
som behöver utföras för att klara avsedd trafikering.

2.1

Nollalternativ, NA (T17)

Alternativet visar på de konsekvenser den i Tågplan 2017 (T17) aviserade hastighetsnedsättningen på
sträckan Skene-Veddige samt en kortare sträcka norr om Kinna till 80 km/h innebär för tågtrafiken.
Turtätheten är utökad till 14 dubbelturer per dygn (dt) från jämförelsealternativets 11.

4 (21)

Busstrafiken är den samma som i dagsläget.

Figur 2: NA Röd=tåg, Grön=buss

Körbarhet för upplägget
De inskränkningar som hastighetsnedsättningen ger visar sig i att det inte längre går att upprätthålla
en jämn timmestrafik på samma minuttal, så kallad takttidtabell. Turtätheten blir ca 5-10 minuter
förskjuten för var timme. Om första tåget från Borås startar 06:00 så kan efterföljande avgångar bli
07:10, 08:15, 09:25: 10:31 osv. Motsvarande gäller för tåg som startar i Varberg.
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Figur 3: Trafikupplägg NA

Åtgärder som krävs för att upplägget ska kunna realiseras
Accepteras den ojämna takten så är upplägget körbart utan vidare åtgärder än avhjälpande underhåll.
Som framgår i huvudrapporten och de bakgrundsdata som sammanställts så är situationen sådan att
om inga reinvesteringsåtgärder vidtas kommer detta innebära fortsatta hastighetssänkningar samt att
järnvägstrafiken inte kan upprätthållas i ett långsiktigt perspektiv (bedömd trafikering möjlig i ca 1015 år).
Restider för trafikupplägget
Restider för trafikupplägget redovisas i nedanstående tabell. Restiderna är att betrakta som
ungefärliga och kan avvika både uppåt och nedåt beroende på hur tidtabellskonstruktionen görs.
Restider NA
Tåg
Borås-Varberg 83-94

Buss
Borås-Viskafors (155)
Borås-Skene (400)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)

25
53
54
40
33

Figur 4: Restider NA
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2.2

Jämförelsealternativet, JA (T16)

Jämförelsealternativet vilket innebär turtäthet och stoppmönster för buss- och tågtrafiken år 2016.

Figur 5: Trafikering Viskadalsstråket JA. Röd=Tåg, Grön=Buss.

Körbarhet för upplägget
För att upplägget ska vara körbart krävs att reinvestering och underhållsåtgärder görs för att återställa
banan till den nivå som krävs för att hastighetsnedsättningen som sker i 2017 ska kunna upphävas.
Åtgärder som krävs för att upplägget ska kunna realiseras:
•

Reinvestering bana

•

Reinvestering kontaktledning (kan ske i efterhand, men inom en 10 årsperiod)

Det är möjligt att öka antal turer genom att köra timmestrafik fler timmar på dygnet, däremot är det
inte möjligt att köra mer än ett tåg i timmen mer än vid enstaka fall, så som extratåg i
rusningsriktningen morgon/eftermiddag Borås-Skene (riktning Borås på morgon, riktning Skene på
eftermiddag). Ett sådant upplägg kan dock inte köras med jämn turtäthet mot det tåg som går hela
dagen Varberg-Borås.
Restider för trafikupplägget
Restider för trafikupplägget redovisas i nedanstående tabell. Restiderna är att betrakta som
ungefärliga och kan avvika både uppåt och nedåt beroende på hur tidtabellskonstruktionen görs.

Restider JA
Tåg
Borås-Varberg

72-75

Buss
Borås-Viskafors (155)
Borås-Skene (400)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)

25
53
54
40
33

Figur 6: Restider i upplägg JA
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Måluppfyllnad
Alternativet uppfyller inte Region Hallands önskade restid mellan ändpunkterna i stråket på under 60
minuter.
Sittplatsutbud över dygn kan erbjudas i enlighet med målbilderna, basprognos 2025 och 2035 samt
målbild tåg 2025. Däremot kan inte utbud motsvarande målbild tåg 2035 erbjudas med detta utbud
utan att turtätheten ökas till 18dt/dygn eller att fordonstypen byts till längre tåg, ett sådant byte kräver
plattformsförlängningar på de flesta stationer.

2.3

UA 1

UA1 är ett upplägg där tågtrafiken bedrivs främst för lokala resor och antalet turer ökas i relationen
Borås-Skene till två tåg i timmen i högtrafik. Trafikupplägget motsvarar VGR målbild 2035. Därutöver
sker kompletterande trafik med buss.
För busstrafiken innebär UA 1 att linje 400 mellan Borås och Skene dras in samt att turtätheten för
linje 450 mellan Borås och Skene i gengäld ökas från 18 till 23 dubbelturer per dygn. Detta som följd
av att tåget, som ger snabbare restid Skene-Kinna-Borås, får fler avgångar.

Figur 7 UA1 Röd=Tåg, Grön=Buss. Tågen körs samma timme så att det blir två tåg i timmen Borås-Skene

Körbarhet för upplägget
Analysen visar att trafikupplägget är svårt att få till med jämn takt utan stora
infrastrukturinvesteringar. Ett trafikupplägg med jämn takt skulle därtill få långa vändtider i Skene
som skulle i sig medföra höga produktionskostnader och ineffektivt fordonsutnyttjande.
Åtgärder som krävs för att upplägget ska kunna realiseras
För att uppnå en taktfast tidtabell med 30 minuter mellan avgångarna Borås-Skene krävs följande
åtgärder:
•

Dubbelspår antingen Kinna-Skene (250 mkr) eller ut från Borås, ca 4 km (400 mkr)
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•

Ny mötesstation mellan Viskafors och Fritsla (ca 100 mkr)

•

Införande av Fjärrstyrning (ca 200 mkr)

•

Reinvestering bana/kontaktledning för att återställa STH (största tillåtna hastighet) och få en
långsiktigt robust anläggning (ca 500 mkr, varav kontaktledning ca 200 mkr och bana 300
mkr)

Om man kan acceptera ett upplägg där turtätheten inte är helt jämn i båda riktningar, så kan
dubbelspåret utgå (i ena riktningen kan man få takttidtabell även utan dubbelspårsutbyggnad).
I det här fallet innebär ojämnheten att tåg avgår från Borås och söderut hel timme och 20 minuter över
hel timme. Från Skene och norrut avgår tågen 7 respektive 29 minuter över hel timme. Tågen från
Varberg mot Borås går dock i jämn takt 45 minuter över hel timme.
Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget om ojämn takt accepteras:
•

Ny mötesstation mellan Viskafors och Fritsla (ca 100 mkr)

•

Införande av Fjärrstyrning (ca 200 mkr)

•

Reinvestering bana/kontaktledning för att återställa STH och få en långsiktigt robust
anläggning (ca 500 mkr, varav kontaktledning ca 200 mkr och bana 300 mkr)

Figur 8: UA 1 med taktfast tabell och ny mötesstation mellan Viskafors och Fritsla. Visar att dubbelspår krävs
antingen ut från Borås eller Kinna - Skene.

Restider för trafikupplägget
Restider för trafikupplägget redovisas i nedanstående tabell. Restiderna är att betrakta som
ungefärliga och kan avvika både uppåt och nedåt beroende på hur tidtabellskonstruktionen görs.
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Restider UA1 (minuter)
Tåg
Borås-Varberg 73-74
Borås-Skene
29-34

Buss
Borås-Viskafors (155)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)

25
54
40
33

Figur 9: Restider i UA1

Måluppfyllnad
Alternativet uppfyller inte Region Hallands önskemål om restid mellan ändpunkterna i stråket på
under en timme.
Såväl målbild tåg som basprognosens efterfrågan i 2025 samt 2035 kan uppfyllas, sett till antal
sittplatser över dygnet. Högtrafiken är dimensionerande och här har inga säkra uppgifter erhållits för
att svara på hur den efterfrågan kan mötas. Busstrafiken Skene-Borås har dels en funktion för att säkra
upp detta.

2.4

UA2

UA2 är ett upplägg där ett stomsystem körs i likhet med JA. Detta kompletteras med ett system med
färre uppehåll som går i högtrafik.
För busstrafiken är upplägget detsamma som i UA 1.

Figur 10: UA2

Körbarhet för upplägget
Även detta upplägg kräver att dubbelspår anläggs, här enbart aktuellt med Skene - Kinna, för att
medge trafik i jämn takt.
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Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget
•

Återaktivering av Horred som mötesstation (ca 30 mkr)

•

Två stycken nya mötesstationer: mellan Viskafors och Fritsla samt mellan Tofta och Varberg
(ca 200mkr)

•

Införande av Fjärrstyrning (ca 200 mkr)

•

Reinvestering bana/kontaktledning för att återställa STH och få en långsiktigt robust
anläggning (ca 500 mkr, varav kontaktledning ca 200 mkr och bana 300 mkr)

•

Dubbelspår Skene-Kinna (ca 250 mkr)

Om ett upplägg där turtätheten inte är helt jämn i båda riktningar kan accepteras, så kan dubbelspåret
utgå (i ena riktningen kan man få takttidtabell även utan dubbelspårsutbyggnad). Den ojämna takten
består i att tåg från Varberg mot Borås avgår 5 respektive 46 minuter över hel timme.

Figur 11: UA 2 med taktfast tidtabell och nya mötesstationer mellan Viskafors och Fritsla samt mellan Tofta och
Varberg. Taktfastheten gäller på sträckorna Borås-Skene och Skene-Borås.

Restider i trafikupplägget
Aktuella restider för trafikupplägget beskrivs i tabell nedan. Restiderna avser alternativet med taktfast
tidtabell. Restidsförbättringen sker i viss mån på bekostnad av tåget med stopp på alla stationer får
någon minuts längre restid än i UA1. Detta är ett resultat av tidtabellsläggningen där möten mellan de
två tågsystem behöver läggas på ett sådant sätt att restiden för tåg som stannar på samtliga stationer
förlängs något.
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Restider UA2 (minuter)
Tåg
Borås-Varberg
74-77
Borås-Varberg skip stop 57-59

Buss
Borås-Viskafors (155)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)

25
54
40
33

Figur 12: Restider UA 2

Måluppfyllnad
Alternativet uppfyller Region Hallands önskemål om restid mellan ändpunkterna i stråket på under en
timme.
Såväl målbild tåg som basprognosens efterfrågan i 2025 samt 2035 kan uppfyllas, sett till antal
sittplatser över dygnet. Högtrafiken är dimensionerande och här har inga säkra uppgifter erhållits för
att svara på hur den efterfrågan kan mötas. Busstrafiken Skene-Borås har dels en funktion för att säkra
upp detta.

2.5

UA 3

UA3 är UA2 kompletterat med ett lokaltågssystem Borås-Skene, där de två tågsystemen med uppehåll
på alla stationer ämnas köras i jämn takt med varandra. Buss kompletterar främst det regionala
resandet.
Busstrafiken i UA 3 sker på samma sätt som i UA 2 men med minskad turtäthet

Figur 13: UA 3 Rött=tåg, Grönt=buss

Körbarhet för upplägget
Analysen visar att detta trafikupplägg visat sig vara det svåraste att få ihop. Tre tågsystem på en
enkelspårsträcka med begränsade mötesmöjligheter gör att konflikter mellan tågen snabbt inträffar
och även med omfattande åtgärder är det orimligt att få till ett körbart upplägg med den här volymen
tåg.
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Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget
För att kunna köra upplägget krävs mycket omfattande åtgärder i form av
•

Partiellt dubbelspår sträckan Berghem - norr om Viskafors (ca 1,5 miljarder)

•

Ny mötesstation mellan Tofta och Varberg (ca 100 mkr)

•

Återaktivering av mötesstation i Horred (ca 30 mkr)

•

Dubbelspår ut från Borås ca 4km (ca 400 mkr).

Det tredje tåget Borås-Skene medför alltså en merkostnad på ca 1,7 miljarder jämfört med övriga
alternativ.
En variant på upplägget är norrgående tåg som stannar på alla uppehåll sträckan Varberg-Borås i
stället bara går till Skene. Upplägget skulle då kunna genomföras med betydligt mindre åtgärder (ca
1,5 miljard mindre), men ändå mer än i övriga UA.

Figur 14: Trafikupplägg UA 3

Restider för trafikupplägget
Restider för trafikupplägget redovisas i nedanstående tabell. Restiderna är att betrakta som
ungefärliga och kan avvika både uppåt och nedåt beroende på hur tidtabellskonstruktionen görs.
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Restider UA3 (minuter)
Tåg
Borås-Varberg
Borås-Varberg skip stop
Borås-Skene
Varberg-Skene

75-76
56
23-27
43

Buss
Borås-Viskafors (155)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)

25
54
40
33

Figur
15: Restider i UA 3
Måluppfyllnad

Alternativet uppfyller Region Hallands önskemål om restid mellan ändpunkterna i stråket på under 60
minuter.
Såväl målbild tåg som basprognosens efterfrågan i 2025 samt 2035 kan uppfyllas, sett till antal
sittplatser över dygnet. Högtrafiken är dimensionerande och här har inga säkra uppgifter erhållits för
att svara på hur den efterfrågan kan mötas, men utbudet på tre tåg per timme Skene-Borås borde mer
än väl täcka detta behov.
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2.6

UA 4

Upplägget är en variant på UA 1 men där bägge tågsystemen har reducerats i antal uppehåll och tjänar
därmed mer som ett regionalt trafiksystem. Busstrafiken är utökad för att möta turefterfrågan och
lokalt resande samt mata till tågen.
Busstrafiken utökas med två linjer och ökad turtäthet.

Figur 16: UA 4 Rött=tåg, Grönt=buss

Körbarhet för upplägget
Analysen visar att trafikupplägget är svårt att få till med jämn takt, en viss taktförskjutning behöver
ske för att få ett upplägg som är praktiskt körbart.
Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget
För att uppnå en taktfast tidtabell med 30 minuter mellan avgångarna Borås-Skene krävs följande
åtgärder:
•

Dubbelspår antingen Kinna-Skene (ca 250 mkr) eller ut från Borås ca 4 km (ca 400 mkr)

•

Nya mötesstationer, en mellan Fritsla och Viskafors och en mellan Tofta och Varberg (ca 200
mkr)

•

Införande av Fjärrstyrning (ca 200 mkr)

•

Reinvestering bana/kontaktledning för att återställa STH och få en långsiktigt robust
anläggning (ca 500 mkr, varav kontaktledning ca 200 mkr och bana 300 mkr)

Om ett upplägg kan accepteras där turtätheten inte är helt jämn i båda riktningar så kan dubbelspåret
utgå (i ena riktningen är takttidtabell möjlig även utan denna åtgärd).
Med ojämn takt avgår tåg från Borås hel timme respektive 19 minuter över hel timme och för sträckan
Skene-Borås avgår tåg 24 respektive 52 minuter över hel timme. Tåg Varberg-Borås avgår 50 minuter
över hel timme.
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Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget om ojämn takt accepteras:
•

Nya mötesstationer, en mellan Fritsla och Viskafors och en mellan Tofta och Varberg (ca 200
mkr)

•

Återaktivering av mötesstation i Viskafors (ca 20 mkr)

•

Införande av Fjärrstyrning (ca 200 mkr)

•

Reinvestering bana/kontaktledning för att återställa STH och få en långsiktigt robust
anläggning (ca 500 mkr, varav kontaktledning ca 200 mkr och bana 300 mkr)

Figur 17: UA 4 med dubbelspår Kinna-Skene

Restider för trafikupplägget
Restider för trafikupplägget redovisas i nedanstående tabell. Restiderna är att betrakta som
ungefärliga och kan avvika både uppåt och nedåt beroende på hur tidtabellskonstruktionen görs

Restider UA4 (minuter)
Tåg
Borås-Varberg
Borås-Skene

59
24-25

Buss
Borås-Viskafors (155 A)
Borås-Skene (155 B)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)
Tofta-Varberg

25
59
54
40
33
20

Figur 18: Restider UA 4
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Måluppfyllnad
Restiden i ändrelationen uppfyller Region Hallands önskemål om restid mellan ändpunkterna i stråket
på under en timme.
Såväl målbild tåg som basprognosens efterfrågan i 2025 samt 2035 kan uppfyllas, sett till antal
sittplatser över dygnet. Högtrafiken är dimensionerande och här har inga säkra uppgifter erhållits för
att svara på hur den efterfrågan kan mötas. Busstrafiken Skene-Borås har dels en funktion för att säkra
upp detta.

2.7

UA 5

Upplägget består enbart av busstrafik med 8 olika linjer. Tågtrafiken är i detta alternativ nedlagd. Två
linjer med sträckningen Borås-Varberg respektive Borås-Skene har samma uppehållsmönster som
tåglinjerna i UA 4. Resten av linjerna stöttar upp det lokala resandet och efterfrågan på turutbud.

Figur 19: UA5 all trafik sker med buss

Åtgärder som krävs på järnvägen för att klara trafikupplägget
•

Busshållplats Veddige (väg 41) (ca 5 mkr)

•

Övriga åtgärder
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Trafiken beskrivs med nedanstående tidtabeller.
Borås avg.
Borås ank.
Kinna
Skene
Horred
Veddige (v41)
Varberg ank.
Varberg avg.
Restid = 1:45

06:00
I
06:32
06:40
07:05
07:20
07:45

07:00
I
07:32
07:40
08:05
08:20
08:45

08:00
I
08:32
08:40
09:05
09:20
09:45

Express A Borås-Varberg
09:00
10:00
I
I
09:32
10:32
09:40
10:40
10:05
11:05
10:20
11:20
10:45
11:45

07:45
07:13
07:05
06:40
06:25
I
06:00

08:45
08:13
08:05
07:40
07:25
I
07:00

09:45
09:13
09:05
08:40
08:25
I
08:00

10:45
10:13
10:05
09:40
09:25
I
09:00

11:45
11:13
11:05
10:40
10:25
I
10:00

07:10
06:38
I
06:30

08:10
07:38
I
07:30

09:10
08:38
I
08:30

10:10
09:38
I
09:30

11:10
10:38
I
10:30

06:30
I
06:05

07:00
I
06:35

07:30
I
07:05

08:00
I
07:35

08:30
I
08:05

07:19
06:59
06:32
06:26
I
06:20

08:19
07:59
07:32
07:26
I
07:20

09:19
08:59
08:32
08:26
I
08:20

10:19
09:59
09:32
09:26
I
09:20

11:19
10:59
10:32
10:26
I
10:20

08:14
07:48
07:32
07:26
I
07:20

09:14
08:48
08:32
08:26
I
08:20

10:14
09:48
09:32
09:26
I
09:20

11:14
10:48
10:32
10:26
I
10:20

Figur 20: Borås-Varberg skip stop, 24dt/dygn

Borås avg.
Borås ank.
Kinna
Skene ank.
Skene avg.
Restid = 00:40

06:30
I
07:02
07:10

07:30
I
08:02
08:10

08:30
I
09:02
09:10

Express B Borås-Skene
09:30
10:30
I
I
10:02
11:02
10:10
11:10

Figur 21: Borås-Skene skip stop, 30 dt/dygn

Borås avg.
Borås ank.
Viskafors ank.
Viskafors avg.
Restid = 00:25

06:05
I
06:30

06:35
I
07:00

07:05
I
07:30

155/155 A Borås-Viskafors
07:35
08:05
I
I
08:00
08:30

08:20
I
08:40
09:07
09:13
09:19

155 B Borås-Skene
09:20
10:20
I
I
09:40
10:40
10:07
11:07
10:13
11:13
10:19
11:19

Figur 22: Borås-Viskafors, 22 dt/dygn

Borås avg.
Borås ank.
Viskafors
Kinna
Kunskapens hus
Skene ank.
Skene avg.
Restid = 00:59

06:20
I
06:40
07:07
07:13
07:19

07:20
I
07:40
08:07
08:13
08:19

Figur 23: Borås-Skene 10dt/dygn

Borås avg.
Borås ank.
Fritlsa
Kinna
Kunskapens hus
Skene ank.
Skene avg.
Restid = 00:54

06:20
I
06:46
07:02
07:08
07:14

07:20
I
07:46
08:02
08:08
08:14

08:20
I
08:46
09:02
09:08
09:14

450 Borås-Skene
09:20
10:20
I
I
09:46
10:46
10:02
11:02
10:08
11:08
10:14
11:14

07:14
06:48
06:32
06:26
I
06:20

Figur 24: Borås-Skene, 13 dt/dygn
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Kinna avg.
Kinna ank.
Kunskapens hus
Skene
Berghem
Bjöketorp
Horred ank.
Horred avg.
Restid = 00:40

06:00
I
06:05
06:10
06:17
06:24
06:40

08:00
I
08:05
08:10
08:17
08:24
08:40

10:00
I
10:05
10:10
10:17
10:24
10:40

440 Kinna-Horred
12:00
14:00
I
I
12:05
14:05
12:10
14:10
12:17
14:17
12:24
14:24
12:40
14:40

08:00
I
08:08
08:33

616 Veddige-Varberg
09:00
10:00
I
I
09:08
10:08
09:33
10:33

08:00
I
08:20

Tofta-Varberg
09:00
10:00
I
I
09:20
10:20

07:30
07:25
07:20
07:13
07:06
I
06:50

09:30
09:25
09:20
09:13
09:06
I
08:50

11:30
11:25
11:20
11:13
11:06
I
10:50

13:30
13:25
13:20
13:13
13:06
I
12:50

15:30
15:25
15:20
15:13
15:06
I
14:50

07:13
07:05
I
06:40

08:13
08:05
I
07:40

09:13
09:05
I
08:40

10:13
10:05
I
09:40

11:13
11:05
I
10:40

06:50
I
06:30

07:50
I
07:30

08:50
I
08:30

09:50
I
09:30

10:50
I
10:30

Figur 25: Kinna-Horred, 15 dt/dygn

Veddige avg.
Veddige ank.
Derome
Varberg ank.
Varberg avg.
Restid = 00:33

06:00
I
06:08
06:33

07:00
I
07:08
07:33

Figur 26: Veddige-Varberg, 11 dt/dygn

Tofta avg.
Tofta ank.
Varberg ank.
Varberg avg.
Restid = 00:20

06:00
I
06:20

07:00
I
07:20

Figur 27: Tofta-Varberg, 11 dt/dygn

Restider för trafikupplägget
Nedanstående tabell visar restiderna för i alternativet samtliga ingående busslinjer.
Restiden mellan Varberg och Borås är troligtvis för lång (1 tim: 45 min, motsvarande en restidskvot på
1,4) för att vara ett realistiskt alternativ för resenärer på sträckan.

Restider UA5 (minuter)
Tåg

Buss
Express A Borås-Varberg
Express B Borås-Skene
Borås-Viskafors (155/155 A)
Borås-Skene (155 B)
Borås-Skene (450)
Kinna-Horred (440)
Veddige-Varberg (616)
Tofta-Varberg

105
40
25
59
54
40
33
20

Figur 28: Restider i UA 5
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3 Produktionskostnader
För samtliga alternativ till trafikupplägg har produktionskostnader räknats fram. Kostnaderna har
som utgångspunkt att tåg har 180 sittplatser och buss 50 sittplatser (antalet sittplatser kan komma att
förändras till slutversion av studien). Kostnad för att köra en kilometer är satt till 62 respektive 25 kr
för tåg respektive buss.
Nedanstående tabell redogör för den årliga produktionskostnaden i respektive trafikupplägg och med
tillhörande erbjuden kapacitet i form av antal sittplatskilometer per dag och per år. Beräknat är också
hur många sittplatskilometer per krona och år trafikuppläggen genererar.

JA
UA1
UA2
UA3
UA4
UA5

Kapacitet
Kostnad
Jämförelsekostnad/år
Kapacitet
(sittplatskm/dag,
(sittplatskm per
(mkr)
(sittplatskm/år)
tusental)
krona och år)
60
600
70
800
75
950
90
1000
80
850
65
500

Figur 29: Produktionskostnader för alternativen, preliminära resultat.
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4 Sammanställning
Jämförelsematris(er) både på restider och åtgärdsbehov presenteras här för de olika
trafikeringsuppläggen.

Inriktningsalternativ
Restid
UA

Åtgärder

Fjärrstyrning (fjb)
Ny mötesstation

Sammanställning för val av inriktningsalternativ järnväg
A
B
C
70-80
60-75 (60 min för skip stop)
<60 (skip stop)
JA och NA
(NA gäller
UA 4 & UA 1
UA 2 & UA 4
trafikering)
Reinvestering
bana (för
Reinvestering bana (för
Reinvestering bana (för
finjustering och
finjustering och körbart
finjustering och körbart
praktiskt körbart
upplägg)
upplägg)
upplägg)
x
x
UA1: Fritsla alt. Viskafors UA2: Viskafors - Fritsla & Tofta
Fritsla. UA4: Fritsla
- Varberg. UA4: Fritsla & Tofta

Återaktivera
mötesstation

Viskafors

Viskafors (UA4). Horred (UA2)

UA 1, UA 4: Dubbelspår ut från UA 2: Dubbelspår Kinna-Skene
Borås, 4 km (400 mkr)
(250 mkr).
alternativt Dubbelspår Kinna - UA 4: Dubbelspår Kinna-Skene
Skene (250 mkr) &
(250 mkr) & mötesstation
mötesstation Viskafors - Fritsla
Tofta

Ytterligare åtgärder
för att uppnå ren takt

Figur 30: Sammanställning trafikeringsupplägg

Restider i de olika uppläggen
JA
72-75 min
83-89 min
NA
Vb-Bs 73-74 min, Bs-See 29-34 min
UA 1
UA 1 med ren takt
Vb-Bs 74-77 min, Bs-See 31-34 min
Vb-Bs
72-73 min, Vb-Bs skip-stop 57-58 min
UA 2
UA 4

Bs-Vb 66 min, Bs-See 24-25 min

UA 4 med ren takt

Vb-Bs 59-60 min, Bs-See 26-27 min

Figur 31: Restider med tåg i de olika uppläggen

Motiv till bortval av UA3
I kombination med att upplägget enligt såväl VGR/Västtrafik som Region Halland/Hallandstrafiken
skulle innebära ett överutbud i förhållande till efterfrågan och därmed ge en högre
produktionskostnad än övriga alternativ så hanteras inte trafikupplägget i åtgärdsvalsstudien som ett
upplägg som ska kunna uppnås i någon inriktning.
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1. Inledning
I Åtgärdsvalsstudien för Viskadalsstråket har en fråga som lyfts angående hur banan kan användas för
omledning av godståg. Frågan är intressant dels ur ett planerat perspektiv och dels ur ett ad-hoc perspektiv. För
att bistå åtgärdsvalsstudien i frågan har detta PM författats.
Med omledning menas här att godstågen framförs en annan väg i järnvägsnätet än den annars normala och
mest kapacitetsstarka. I fallet Viskadalsbanan är omledning främst intressant om Västkustbanan (GöteborgSkåne) är stängd eller begränsad i kapacitet eller om banorna runt Göteborg inskränker möjlighet att framföra
godståg, exempelvis godstågsviadukten som leder godståg från Västkusten till Sävenäs rangerbangård eller
Hamnbanan och därmed hamnområdena på Hisingen.

Figur 1: Karta över järnvägsnätet i anslutning till Viskadalsbanan (Grönt). Västkustbanan markerad i blått.
Källa: Trafikverket/Lantmäteriet
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Figur 2: Järnvägsnätet i Göteborgsområdet. Källa: Trafikverket/Lantmäteriet

Planerad omledning är i det här sammanhanget omledning som är planerad i förväg. Det vill säga där
omledningen görs på grund av en känd inskränkning, exempelvis gälla planerade ombyggnationer i
järnvägssystemet.
Ad-hoc omledning är omledning som görs ”akut”. Exempelvis om en störning inträffar som gör att godstrafiken
inte kan komma fram ordinarie väg.
Viskadalsbanan är utpekat som riksintresse för omledning av godstrafik. Riksintresset blir gällande i
markanvändningsfrågor och skyddar mot att mark exploateras som skulle riskera att funktionen omledning inte
kan upprätthållas.

2. Förutsättningar för omledning
Viskadalsbanan har i dagsläget ingen planerad godstrafik. Standarden på banan är sådan att godståg får
framföras i max 50 km/h på vissa sträckor och som mest i 90 km/h (Stax D = 22,5 ton axellast, annars 70 km/h).
Körtiden för ett godståg Varberg-Borås är i storleksordningen drygt 1,5 timme. Mötesstationerna på sträckan är
korta så ett möte med persontåg förutsätter att persontåget tas in på sidospåret. Möte mellan godståg kan inte
ske.
På grund av den långa körtiden är det att föredra att omleda i en riktning, så att tågen kan köras i konvoj efter
varandra. Om tågen ska omledas i båda riktningar så blir kapaciteten ett tåg åt vardera håll per tre timmar,
under förutsättning att ingen persontrafik framförs eller att denna ställs på sida för möte med godstågen.
Kolonnkörning ger möjlighet att köra betydligt tätare. Om mötesmöjlighet mellan godståg anordnas så minskas
tiden som godståg låser sträckan och kapaciteten ökar därmed.
Då banan saknar fjärrstyrning är möjligheten att köra godståg beroende av manuell bemanning av ställverken
(som reglerar växlar och signaler). Bevakningstiden är anpassad efter de tidtabellslagda tågen. Sträckan är
därmed stängd nattetid under större delen av året.
Ad-hoc-omledning har förekommit ett fåtal gånger de senaste åren. Planerad omledning förekommer sällan.
Det planeras dock ett antal större ombyggnader i Göteborgsområdet de kommande åren i samband med
projekten Västlänken, Olskroken och Göteborg-Borås som kommer medföra perioder då Västkustbanan
och/eller banorna i Göteborg är inskränkta så till vida att godstrafik inte kommer kunna trafikera till/från
Göteborg via Västkustbanan norr om Varberg.
Järnvägsnätet och bangårdsutformningar gör att vissa relationer kräver att tågen byter riktning. Med godståg
är detta en tidsödande och kapacitetskrävande åtgärd varför relationer utan riktningsbyte är attraktiva. En
annan aspekt i sammanhanget är vilken sida anslutningarna ligger på dubbelspåriga sträckor och på bangårdar
så att korsande av motsatt riktning undviks.
Nedan visas en karta som visar tänkbara omledningsvägar för godstrafik och riktning. Norrgående riktning ger
ingen konflikt i Herrljunga med motriktad trafik på Västra Stambanan.
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Riktningen kan också vändas (streckad orange linje) men som nämns ovan så är enbart en riktning möjlig att
trafikera i taget då mötesmöjlighet med långa tåg saknas.
Svarta pilar visar möjliga riktningar genom knutpunkter.

Figur 3: Omledningsvägar över Viskadalsbanan för godståg

2.1 Möjligheter gällande omledning
Ett införande av fjärrstyrning skulle innebära att ad-hoc-omledning blir enklare, i synnerhet nattetid. Om inte
persontrafiken ska inskränkas är möjligheten att framföra godståg dagtid beroende av om persontågen kan
ställas på sida för möte. I praktiken innebär detta att godståg inte kan framföras om mer än ett tåg i timmen
körs i persontrafiken.
De trafikupplägg som tagits fram och analyserats för persontrafiken (Se bilaga 1 PM Trafikeringsupplägg)
medger alla att godståg omleds under icke-trafiktid. Under trafiktid är omledning möjlig utanför högtrafiktiden.
Den låga banstandarden och de därmed förbundna hastighetsinskränkningarna begränsar effektiviteten i att
omleda godståg. En upprustning så att hastigheten kan höjas till minst 80 km/h på de sträckor som idag har
lägre hastighet för godståg skulle sänka körtiden till under 1,5 timme ner mot 1h 20 min och därmed skulle de
närma sig dagens persontågs medelhastighet.
För att kunna ha möte mellan godståg behöver en mötesstation med längd på 750m anläggas eller realiseras
genom förlängning.
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I studien har tre inriktningsalternativ (A, B och C) tagits fram för järnvägens utveckling i stråket.
Inriktningsalternativen beskrivs i huvudrapporten. Kort så innebär dessa:

A - Återställa banan till basstandard
Turtäthet och restider i Tågplan 2016 kan bibehållas på längre sikt. Möjligheten för godstågsomledningar är
begränsad, i synnerhet ad-hoc, då ett sådant scenario innefattar att persontrafiken troligen behöver ställas in.
B - Ökad kapacitet och kortare restider (75 - 60 minuter)
Genom investeringar för funktionsåterställning i A kompletterad med åtgärder för ökad turtäthet som
möjliggör kortare restider i ändpunkterna samt ökat turutbud lokalt. För godstrafiken förbättras möjligheten
att köra omledning i och med att fjärrstyrning införs. Inga möten är dock möjliga mellan godståg då inga
mötesstationer har tillräcklig längd. Den reinvesteringsnivå som görs i banan medger också reguljär godstrafik
på banan men begränsad i omfattning på grund av standarden även om kapaciteten finns.
C - Ökad kapacitet och kortare restider (kortare än 60 minuter)
Restider med persontåg på under 60 minuter Varberg-Borås. För godstrafiken förbättras möjligheten till
omledning i och med att fjärrstyrning införs. Dessutom skapas mötesmöjlighet mellan långa tåg så att godståg
kan mötas på sträckan på en av mötesstationerna. Beroende på valt trafikupplägg blir dessa olika, men samtliga
alternativ har en lokalisering där lång mötesstation kan anläggas. Den reinvesteringsnivå som görs i banan
medger också reguljär godstrafik på banan i den omfattning som kapaciteten medger.

2.2

Mötesstationslägen med möjlighet att skapa 750 m hinderfrihet

Av de befintliga och föreslagna nya lägena för mötesstation har följande identifierats som möjliga att anlägga
till 750m utan väldigt stor omgivningspåverkan eller stor fördyring.
Befintliga; Veddige och Horred
Nya mötesstationer; mellan Viskafors-Fritsla (förslagsvis Bogryd (Sävsjövik norra) och mellan Tofta-Varberg.

3. Slutsatser
Viskadalsbanan har en viktig funktion som omledningsbana och redundans i det hårt ansträngda järnvägsnätet.
Flertalet större ombyggnader i Göteborgsområdet innebär att planerad omledning är önskvärd därtill är
möjligheten till ad-hoc omledning bra att ha då störningar inträffar.
För att säkerställa omledningsfunktionen är en inriktning i linje med Inriktningsalternativ B eller C att se som
nödvändig. Om Inriktningsalternativ A väljs fortsätter banan att likt idag kunna vara en omledningsbana men
med låg kapacitet och på bekostnad av persontrafiken.
Ska banan användas för reguljär godstrafik krävs åtgärder i enlighet med inriktningsalternativ C, med
helupprustning av banöverbyggnaden samt anläggande av mötesmöjlighet mellan godståg.
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ARBETSMATERIAL

Åtgärdslista
ID

Kategori

Funktion

ÅVS Viskadalsstråket

2016‐03‐17
Måluppfyllelse

Bäring på brist

Åtgärd med beskrivning

Delområde
Plats/Delsträcka

2 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Uppgradering av vägskydd. Den befintliga
halvbomsanläggningen görs om till
helbomsanläggnig

5 km söder om Horred,
plankorsning med väg 41

3 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Uppgradering av vägskydd. Den befintliga
halvbomsanläggningen görs om till
helbomsanläggnig

3 km norr om Horred,
plankorsning med väg 41

4 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Uppgradering av vägskydd. Den befintliga
halvbomsanläggningen görs om till
helbomsanläggnig

Norr om Derome,
plankorsning med
Sällstorpsvägen

5 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Uppgradering av vägskydd. Den befintliga
halvbomsanläggningen görs om till
helbomsanläggnig

Norr om Veddige,
plankorsning med
Viskastigen

1

2

3

Kommer att revideras till slutgiltlig remissversion
4

x

x

x

x

Kommun

Region

Steg i
Effekt
Fyrstegsprincipen
Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

Västra
Götaland

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

5

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

5

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

5

5

6 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Uppgradering av vägskydd. Den befintliga
halvbomsanläggningen görs om till
helbomsanläggnig

Kinna, plankorsning med
Fritslavägen

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

7 Järnväg

FJ1,FJ2

M3

J2,J5

Indragning av antalet uppehåll tågen gör på
sträckan.

Viskafors

x

Borås

Halland

Steg 1 ‐ Tänk om

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

8 Järnväg

FJ5

M7,M8

J7

Förlängning av mötesstation norrut för att ge
möjlighet till tågmöten med godståg.

Veddige

Varberg

Halland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Förutsättnig för tågmöte med godståg ges vilket gör det möjligt att
använda banan vid omledning av godståg vid störningar på
omkringliggande banor

9 Järnväg

FJ5

M7,M8

J7

Förlängning av mötesstation norrut för att ge
möjlighet till tågmöten med godståg.

Horred

Mark

Halland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Förutsättnig för tågmöte med godståg ges vilket gör det möjligt att
använda banan vid omledning av godståg vid störningar på
omkringliggande banor

10 Järnväg

FJ5

M7,M8

J7

Förlängning av mötesstation söderut för att ge
möjlighet till tågmöte med godståg.

Skene

x

Mark

Halland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Förutsättnig för tågmöte med godståg ges vilket gör det möjligt att
använda banan vid omledning av godståg vid störningar på
omkringliggande banor

Viskafors

Förutsättnig för tågmöte med godståg ges vilket gör det möjligt att
använda banan vid omledning av godståg vid störningar på
omkringliggande banor

x

x

Överensstämmelse med inriktningar ej hundraprocentig
Kommentarer Anläggningsk Kommentar anläggningskostnad
ostnad (Mkr)
5

Mark

11 Järnväg

FJ5

M7,M8

J7

Förlängning av mötesstation norrut för att ge
möjlighet till tågmöten med godståg.

x

Borås

Halland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

12 Järnväg

FJ1,FJ2

M3,M5

J9

Befintligt väderskydd flyttas till plattform/nytt byggs Veddige
på platform.

x

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Befinligt väderskydd ligger en bit från plattform. Placering på
plattform ökar tillgängligheten för väntande resenärer.

13 Järnväg

FJ1,FJ2

M3,M5

J9

Befintligt väderskydd flyttas till plattform/nytt byggs Viskafors
på platform.

x

Borås

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Befinligt väderskydd ligger en bit från plattform. Placering på
plattform ökar tillgängligheten för väntande resenärer.

14 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T2

Skyltar för trafikinformation sätts upp på plattform. Viskafors

x

Borås

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
Steg 3 ‐ Bygg om tillgängligheten .

15 Järnväg

FJ1,FJ2

M5,M6

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk

x

Borås

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

16 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs söderut för att ge möjlighet till Tofta
uppehåll med längre tåg.

x

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

17 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut eller söderut för att ge
möjlighet till uppehåll med längre tåg.

Derome

x

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

18 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs söderut för att ge möjlighet till Veddige
uppehåll med längre tåg.

x

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

19 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut eller söderut för att ge
möjlighet till uppehåll med längre tåg.

Horred

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,8, 4, 1,6

20 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut eller söderut för att ge
möjlighet till uppehåll med längre tåg.

Berghem

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

21 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut för att ge möjlighet till
uppehåll med längre tåg.

Skene

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,8, 4, 1,6

20000
20000/st

Viskafors

x

80, 100 eller 160 meter

80, 100 eller 160 meter
0,4
Endast aktuell med 100 meter

Mitt‐ plus sidoplattform

80, 100 eller 160 meter

Mitt‐ plus sidoplattform

22 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs söderut för att ge möjlighet till Assberg
uppehåll med längre tåg.

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

23 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut för att ge möjlighet till
uppehåll med längre tåg.

Fritsla

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

24 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J8

Plattformen förlängs norrut för att ge möjlighet till
uppehåll med längre tåg.

Viskafors

x

Borås

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Ger möjlighet att trafikera med multipelkopplade motorvagnar alt.
Steg 3 ‐ Bygg om Längre tåg. Detta skapar förutsättning att möta ett ökat
resandeunderlag i t ex högtrafik.

0,4, 0,8, 2

25 Järnväg

FJ1

M1,M3

J2

Åtgärder för att möjliggöra samtidig infart vid möte. Veddige

Varberg

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Effektivare tågmöten kan ske vilket kan ge ökad punktlighet och
Steg 3 ‐ Bygg om möjlighet till kortare restid

26 Järnväg

FJ1

M1,M3

J2

Åtgärder för att möjliggöra samtidig infart vid möte. Skene

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Effektivare tågmöten kan ske vilket kan ge ökad punktlighet och
Steg 3 ‐ Bygg om möjlighet till kortare restid

x

x

27 Järnväg

FJ2

M1,M3,M5

J2,J7

Upprustning av driftplatsen för att möjliggöra
tågmöten.

Horred

28 Järnväg

FJ2

M1,M3,M5

J2,J7

Upprustning av driftplatsen för att möjliggöra
tågmöten.

Viskafors

x

29 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M4

J2

Ombyggnad, alternativt hastighetssänkning, för att Kinna resecentrum
minimera bomfällningstider resecentrumet.

30 Väg

FV2,FV3,FV7

M4

V2

Anslutningsvägar samlas i bivägar för att
åstadkomma färre och säkrare anslutande vägar.

Veddige‐Björketorp

31 Väg

FV1,FV2,FV3,FV6

M4

V2,V6,V10

Breddning av befintlig vägren på sträckan.

Veddige ‐Horred

32 Väg

FV1,FV2,FV3

M1,M4,M6

V1,V2,V3,V5,V6, Ny sträckning av väg 41. Befintlig väg 41 kan
V8,V10
användas som biväg.

Derome‐Berghem

x

33 Väg

FV1,FV2,FV3,FV6

M1,M4,M6

V1,V2,V5,V8

Ny sträckning av väg 41 utanför samhället.

Horred

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

34 Väg

FV1,FV2,FV3,FV6

M1,M4,M6

V1,V2,V5,V8

Ny sträckning av väg 41 utanför samhället.

Björketorp

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

35 Väg

FV2,FV3

M4

V1,V2,V11

Sträckan kompletteras med vajerräcke på de delar
där det saknas.

Kinna ‐ Fritsla

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

36 Väg

FV2,FV3

M4

V1,V2,V11

Sträckan kompletteras med vajerräcke på de delar
där det saknas.

Fritsla‐Viskafors

x

Borås,Mark Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Komplettering av redan utförd åtgärd. Ger ökad trafiksäkerhet på
vägen genom mötesseparation.

37 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M1,M4

V1,V2,V4

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg.

Horred ‐ Kinna

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet vid omkörning av långsamma fordon samt
jämnare hastighet.

38 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M1,M4

V1,V2,V4

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg.

Veddige ‐ Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet vid omkörning av långsamma fordon samt
jämnare hastighet.

39 Väg

FV4

M4,M6

V7

Förbättring av busshållplaster genom anläggning av Kinna‐Derome
ordentliga bussfickor.

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och säkrare
g
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

40 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M1,M4
J1,FJ2

V4,J6

Flera mindre korsningar tas bort och samlas i en
säkrare norr om Derome.

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet och jämnare hastighet på v41.

41 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M1,M4
J1,FJ2

V4,J6

Flera befintliga korsningar slopas och samlas till färre Söder om Björketorp
och säkrare.

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet och jämnare hastighet på v41.

42 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M1,M4
J1,FJ2

V4,J6

Flera mindre korsningar tas bort och samlas i en
säkrare lösning.

Norr om Björketorp

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet och jämnare hastighet på v41.

43 Järnväg&Väg

FV3,FJ2

V7,J9,T2

Öka tydligheten till undanskymda stationer genom
bättre vägledning.

Borås‐Varberg

Alla

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Gör det lättare att hitta till berörda stationer vilket skapar bättre
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om tillänglighet till kollektivtrafiken.

80, 100 eller 160 meter

80, 100 eller 160 meter

80, 100 eller 160 meter

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Högre turtäthet kan uppnås, samt bättre punktlighet och kortare
Steg 3 ‐ Bygg om restid. Möjliggör halvtimmestrafik Skene‐Borås

30

x

Borås

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Högre turtäthet kan uppnås, samt bättre punktlighet och kortare
Steg 3 ‐ Bygg om restid. Möjliggör halvtimmestrafik Skene‐Borås

30

x

Mark

Halland

Steg 2 ‐ Optimera Höjd säkerhet för järnväg och korsande vägtrafik

x

x

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
g
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger ökad trafiksäkerhet genom färre små korsningar samt
möjlighet till jämnare hastighet på sträckan.

Mark,Varber Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
g
ra Götaland

Underlätta omkörning av långsamtgående fordon. Ger ökad
trafiksäkerhet samt jämnare hastigter.

Mark,Varber Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
g
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Den nya sträckningen medför att man kan använda befintlig väg 41
som biväg..Färre korsningar, de som blir kan göras säkrare.
Möjlighet till högre hastighet på vägen utanför
samhället Oskyddade trafikanter kan använda befintlig väg
Den nya sträckningen medför att man kan använda befintlig väg 41
som biväg..Färre korsningar, de som blir kan göras säkrare.
Möjlighet till högre hastighet på vägen utanför
samhället Oskyddade trafikanter kan använda befintlig väg
Den nya sträckningen medför att man kan använda befintlig väg 41
som biväg..Färre korsningar, de som blir kan göras säkrare.
Möjlighet till högre hastighet på vägen utanför
samhället Oskyddade trafikanter kan använda befintlig väg
Komplettering av redan utförd åtgärd. Ger ökad trafiksäkerhet på
vägen genom mötesseparation.

?

50000/st
x

33
1500/m2

x

x

2000/m2
80
2000/m2 plus kostnad för broar
150
2000/m2 plus kostnad för broar

325/m plus breddning 1500/m2

325/m plus breddning 1500/m2
x

325/m plus breddning 1500/m2

1500/m2
x

x

x

400 000/st
Söder om Derome

50 000/st

50 000/st

50 000/st
M3,M5

x

x

x

x

2000/skylt
45 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M1

V9

Anläggning av våtmarker och magsin för att minksa Områden med
konsekvenserna av en eventuell översvämning.
översvämningsrisk

46 Väg

FV12

M4

V5

Komplettering av befintlig GC‐väg för att få en
sammanhängande längs sträckan.

Horred

47 Väg

FV12

M4

V5

Komplettering av befintlig GC‐väg för att få en
sammanhängande längs sträckan.

Björketorp

48 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M4
V11

V5

Sänkning av hastigheten samt anläggning av
övergångställe för att öka tillgänglighet järnväg‐
samhälle.

Derome

49 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M1,M4
J1,FJ2

V4,J6

Ta bort de tre "dåliga" plankorsningarna inne i
Horred. Trafiken leds till den bättre nordöst om
samhället.

Horred

x

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Genom att förebygga de konsekvenser för vägen i form av t ex
skred en eventuell översvämning för med sig säkerställs att vägens
standard och bärighet kan bibehållas

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

x

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Gör det lättare och säkrare att ta sig mellan järnväg och samhälle.
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om Ökad tillgänglihet och säkerhet för oskyddade trafikanter.

Mark

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

x

400 000

600/m2

600/m2
0,15
150 000

x

Ökad säkerhet på väg och järnväg

0,15
J6?

50 000/st

50 Järnväg&Väg

FV11

M4,M5

V7,J9,T1

Befintlig gångfälla förbättras för att göra passage
över spåret säkrare och tillgängligare.

Horred

51 Väg

FV9, FV10,FV12

M4

V5

Separat GC‐väg längs väg 1610.

Väg 1610

x

Mark

x

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om Ökar tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter vid
ra Götaland Steg 2 ‐ Optimera passage över spåret.
Steg 3 ‐ Bygg om

Borås,Mark Halland,Väst
ra Götaland

0,1
100 000
36

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

600/m2

52 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ5

M1,M3,M4,M8

J1

Utbyte av spruckna och dåliga träslipers.

(Varberg)‐Kinna

x

x

x

x

Alla

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ger bättre kvalitet på banöverbyggnad vilket minskar risken för
spårlägesfel och avbrott i trafiken

53 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ5

M1,M3,M4,M8

J1

Byte till helsvetsat spår, innebär även att
befästningar, ballast och slipers behöver bytas.

Hela sträckan

x

x

x

x

Alla

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Bättre kvalitet på banöverbyggnaden. Ökad säkerhet, ökad
komfort, medger högre hastigheter.

54 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ5

M1,M3,M4,M8

J1

Bekämpning av vegetation som växer i spåret.

Framförallt på sträckor
med grusballast

x

x

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
g
ra Götaland

Säkerställer att ballastens dräneringsförmåga bibehålls vilket i sin
tur påverkar spårstabiliteten.

55 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M1,M4

V11

Mitträcke på v 41 för att få mötesfrihet. Redan
beslutad åtgärd.

Rv 41 Kråkered ‐Fritsla

x

Borås,Mark Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Förhindra svåra olyckor med mötande trafik. Vägmålning 2+1
pågår. Ej tillräcklig åtgärd för god trafiksäkerhet.

56 Väg

FV6, FV11

M4

V5,T2

Tydliggöra entreér till Svaneholm.

Väg 1610, Svaneholm

x

Borås

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökad trafiksäkerhet för bl. a. skolbarn och äldre, vid passager över
vägen (ex vid busshållplatser). Sänkt hastighet i orten och ökad
trafiksäkerhet.

57 Väg

FV4,FV9

M3,M4

V7,T3

Öka trafiksäkerheten vid busshållplatser genom
trafikutformning, väderskydd och belysning.

Väg 41 + väg 1610

x

Alla

Halland,Väst steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökad attraktivietet för kollektivtrafik. Ökad säkerhet och trygghet
för resenärer.

58 Järnväg

FV8,FV11

M4,M6

J13, T1

Gångpassage över järnvägen för säker passage till
Storsjöns naturreeservat. (Lämplig koppling finns i
anslutning till dammfästet).

Viskafors station

x

Borås

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Möjliggöra tillgänglighet till Storsjöns naturreservat. Förbättrad
attraktivitet för Viskafors. Förbättrad hälsa och motion för boende.
Dessutom förhindras spårspring.

60 Järnväg

FJ4

M8

J7

"Elipsen". Alägga rangerbangård på sedan gammalt Strax söder om Rv27 Osdal x
(Osdal 2:1)
identifierat område. Yta reserverad i Borås Stads
översiktsplan.

Borås

Halland,Väst Steg 4 ‐ Bygg nytt
ra Götaland

Ökade möjligheter för ett förbättrat godstråk, samt avlastning av
stationsområdet i centrala Borås.

61 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M4

V3

Förbättra framkomlighetsproblem och osäkra
vänstersvängar i korsning.

Borås

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad trafiksäkerhet och minskad köbildning. Ökad
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om attraktivitet/tillgänglighet till Viskafors.

0,1

62 Väg

FV8

M6

T2

Förbättrad skyltning till det textila kulturarvet utmed
Viskadalstråket.

Borås,Mark Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Förbättrad turistnäring och förstärkning av stråkets attraktivitet.
ra Götaland

0,02

325/m

x

x

0,1
100 000

500 000/st

Rv 41 Utfart vid Viskafors

x

100 000
x

x

2000/st
600/m2

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
Felande länk Borås‐
bilen vid ex. arbetspendling.
Varberg
Ökad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Säker
skolväg för främst högstadieelver från Svanholm som går i skola i
Viskafors.

63 Väg

FV9, FV10, FV12

M4,M6,M7

V5

Bygga ut befintlig GC‐väg. Färdig vägplan finns för
åtgärden.

väg 1610, Osdal‐
Rydboholm

x

Borås

Halland,Väst steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland steg 2 ‐ Optimera
steg 3 ‐ Bygg om

64 Väg

FV9, FV10, FV11

M4,M6

V5

Göra skolvägen säkrare. Gångbana på bron över
Viskan, sammanhängande gångbana samt
breddning i förekommande fall.

Väg 1610 Viskafors‐
Svaneholm

x

Borås

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

65 Järnväg&Väg

FV9,FJ1,FJ2

M3

V7

Utbggnad av pendelparkeringen samt digital
informationsskylt. Yta finns i gällande detaljplan.

Viskafors

x

Borås

Halland,Väst steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland steg 3 ‐ Bygg om

Ökad möjlighet att pendla med kollektivtrafik.Stärka
centrumfunktioner med fler passerande i samband med
färdssättsbyte

0,3

600/m2
park 200 000 för 20x50, belysning
50 000, skylt 20 000/st

66 Järnväg&Väg

FV9,FJ1,FJ2

M3

V7

Utbggnad av pendelparkeringen samt digital
informationsskylt.

Rydboholm

x

Borås

Halland,Väst steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland steg 3 ‐ Bygg om

Ökad möjlighet att pendla med kollektivtrafik.

0,3

67 Väg

FV6,FV11

M4

V5,T2

Tydliga entreér till Viskafors.

Väg 1610, Viskafors

x

Borås

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökad trafiksäkerhet bl.a för skolbarn och äldre vid passager över
vägen (ex vid busshållplatser) sänkt verklig hastighet i orten, höjd
trafiksäkerhet för oskkyddade trafikanter

0,1

68 Väg

FV6,FV11

M4

V5,T2

Tydliga entreér till Rydboholm.

Väg 1610, Rydboholm

x

Borås

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Ökad trafiksäkerhet bl.a för skolbarn och äldre vid passager över
vägen (ex vid busshållplatser) sänkt verklig hastighet i orten, höjd
trafiksäkerhet för oskkyddade trafikanter

0,1

69 Järnväg

70 Järnväg

FJ1,FJ2

FJ5

M1,M3

M1,M8

J2

J7

Nytt mötesspår som möjliggör tågmöten med
persontåg på sträckan.

Borås‐Kinna

x

Mötesspår som ger möjlighet för godståg att mötas Borås‐Varberg
på sträckan.

x

x

x

x

park 200 000 för 20x50, belysning
50 000, skylt 20 000/st

Borås,Mark Halland,Väst Steg 4 ‐ Bygg nytt
ra Götaland

Gör det möjligt att uppnå ett trafikupplägg med kortare restider
och fler avgångar.

Alla

Gör det möjligt att utöka godstafiken på sträckan samtidigt som
persontrafik är körbar.

Halland,Väst Steg 4 ‐ Bygg nytt
ra Götaland

71 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J3

Hastighetshöjning till 110 km/h Skene‐Varberg.

Skene‐Varberg

x

x

x

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Skapar förutsättningar för kortade restider på sträckan.
g
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om

72 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ5

M1,M3

J4

Införande av fjärrstyrning för en effektivare
tågledning.

Borås‐Varberg

x

x

x

x

Alla

Borås‐Varberg

x

x

x

x

Alla

x

100 000

100 000
100
Koppla till
trafikupplägg.
100
Koppla till
trafikupplägg.

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Kapacitetshäjande åtgärd i och med att manuell bemanning inte
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om behövs och fler timmar per dygn kan köras utan ökade kostnader.
Är en förutsättning för att öppna upp nya eller återaktivera
mötessationer i stråket
Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och tryggare
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om miljö för människor i stråket.

290

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet till kollektvitrafikens hållplatser och en säkrare
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om trafiksituation för oskyddade trafikanter som rör sig mellan station
och samhälle.

0,15

Mark

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

74 Järnväg&Väg

FV11,FJ1,FJ2

M1,M3,M5

J9,T3

Upprustning av stationsmiljöerna beträffande
parkering och belysning.

75 Väg

FV1,FV2,FV11

M4,M5

V7,T2

Förbättring av passage över v 41 mellan station och Derome
samhälle för gång och cykel.

77 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J2,J5

Indragning av uppehåll.

Assberg

78 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J2,J5

Indragning av uppehåll.

Berghem

x

Mark

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

79 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J2,J5

Indragning av uppehåll.

Björketorp

x

Mark

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

80 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J2,J5

Indragning av uppehåll.

Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

81 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J2,J5

Indragning av uppehåll.

Tofta

x

Varberg

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland

Genom att tågen gör färre uppehåll kan kortare restid uppnås för
sträckan Varberg‐Borås

82 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Uppsättning av skyltar för trafikinformation på
plattformen.

Assberg

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
ra Götaland
tillgängligheten .

0,02

83 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Uppsättning av skyltar för trafikinformation på
plattformen.

Berghem

x

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
ra Götaland
tillgängligheten .

0,02

84 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Uppsättning av skyltar för trafikinformation på
plattformen.

Björketrop

x

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
ra Götaland
tillgängligheten .

0,02

85 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Uppsättning av skyltar för trafikinformation på
plattformen.

Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
ra Götaland
tillgängligheten .

0,02

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Genom uppsättning av skyltar för trafikinformation ökar
ra Götaland
tillgängligheten .

0,02

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

x

x

86 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Uppsättning av skyltar för trafikinformation på
plattformen.

Tofta

87 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk.

Assberg

88 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk.

Berghem

x

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

89 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk.

Björketrop

x

Mark

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

90 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk.

Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

x

91 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9,T3

Plattform och stationsområde förses med tatktila
stråk.

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Taktila stråk gör det möjligt för resenärer med nedsatt syn att
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om orientera sig i plattformsmiljön.

92 Väg

FV1,FV4

M1,M4

V2

Veddige‐Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

Gör att dagens trafikmängder kan bibehållas och att vägens
bärighet inte försämras.

93 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M4
V10

V3

Nya broar över Skuttran och Viskan pga snart
uppnådd teknisk livslängd. Risk för sänkning av
bärighetsklass.
Höjning av trafiksäkerheten i korsning norr om
samhället.

Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐Optimera
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om

Ökad trafiksäkerhet på vägen.

94 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M4

V6,V11

Räffling av vägens mittremsa för höjning av
trafiksäkerheten.

Skene‐Varberg.

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 2 ‐Optimera
g
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om

Ökad trafiksäkerhet på vägen.

95 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4,M5,M6

V5,T1

Säkra upp passager över vägen som går mellan
viktiga målpunkter.

Veddige‐Varberg

x

Varberg

Ökar tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter
som passerar över vägen mellan viktiga målpunkter.

96 Oskyddade
trafikanter

FV12

M4,M5,M6

V5

Anläggning av GC‐väg längs med sträckan.

Veddige‐Varberg

x

Varberg

97 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4,M5,M6

V5

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

98 Väg

FV4

M3,M5

V7

Anläggnin av GC‐väg Tofta till v41 för att säkerställa Tofta
tillgång till kollektivtrafiken när busslinjen förläggs
till v 41.
Busshållplats på v 41 i samband med att busslinjen Tofta
läggs om.

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland

99 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Plankorsningar åtgärdspaket. 7 paket, 29 slopas, 2
ökat skydd

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2‐ Optimera
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

x

x

Halland,Väst Steg 1 ‐ Tänk om
ra Götaland Steg 2 ‐ Optimera
steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt
Halland,Väst Steg 3 ‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

belysning 50000, skylt 20000,
parkering 200000 för 20x50

150 000

30+7
40000/m2
Ingår i tidigare
arbetsplan på
sträckan .refererar
till åtgärd XX
Komplettera från
säkkerhetesklassni
ng.
Vägåtgärdslistan i

0,1

100000
5,5
100/m

150000/plats
Hur ser det ut?
Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför Saknas på
sträckan Veddige‐
bilen vid ex. arbetspendling.
Derome?
Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och ökad
säkerhet för oskyddade trafikanter.
Se även åtgärd 98
Ökad tillgänglighet till stråkets kollektivtrafik.

9
600/m2
0,9
600/m2
0,4

Se även åtgärd 97

100 Väg

M8

??

Veddige‐Varberg

Veddige/Derome
Väg 41 Ingår i Bk 74 klassning. Säkerställ att även
anslutande vägar av betydelse för att kunna använda
dessa klassas lika.

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2‐ Optimera
ra Götaland

Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
biltrafiken.

Rosa och grön
lapp
Gäller främst väg
850 Veddige‐E6
och vägen in till
Derome Trä

400 000

?

101 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,F M1,M4
J1,FJ2

V2,V3,J6

Plankorsning v41/Järnväg i Varberg. Se över om
skyddet är tillräckligt

Varberg

x

Varberg

Halland,Väst Steg 3‐ Bygg om
ra Götaland Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad säkerhet på väg och järnväg

103 Väg

FV4,FV9

M3,M5

V5,V7,T1

Säker passage av v41 Derome/åsby i anslutning till
busshållplats.

Derome

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och ökad
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om säkerhet för oskyddade trafikanter.

105 Järnväg

FJ2

M5,M6

J9,T3

Upprustning av stationsmiljön vad gäller t ex
byggnader och omgivning

Veddige

x

Varberg

Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om

158 Järnväg

Fj1,FJ2

M4

J6

Plk‐åtgärd. 4 paket, 25 slopas, 5 ökat skydd +
utfarter stängas

Horred‐Veddige

108 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FJ1,F M4
J2

V3,J6

Ersätta befintlig plankorsning med planskild korsning Jonsjö 5km söder om
Väg 41/Viskadalsbanan.
Horred

107 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M1,M4

V2

Trimningsåtgärder för att förbättra krokig väg.

Horred‐Jonsjö

159 Väg

FV6

M4

V4

Slopning av korsningspunkter med v41 inne i
samhället.

Horred

109 Järnväg&Väg

FJ1,FJ2

M3

J1

Borås‐Varberg
Räffling eller dylikt av vägen strax innan
järnvägskorsning för att skaka av jordrester mm från
jordbruksmaskiner innen överfart.

110 Väg

FV3

M4

V3

Höjning av korsningstandarden för ökad
trafiksäkerhet i korsningen mot Öxnevalla.

111 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5,T1

114 Järnväg

FJ4

M8

115 Järnväg

?

116 Järnväg&Väg

117 Väg

Utanför geografisk
avgränsning

?
0,15
150 000

Mark,Varber Halland,Väst Steg 2‐ Optimera
g
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
biltrafiken.

x

Varberg

Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
biltrafiken.

x

Mark,Varber Halland,Väst Steg 2 ‐ Optimera Ökar trafiksäkerheten på vägen samt gör det möjligt att höja
g
ra Götaland Steg 3 ‐ Bygg om hastigheten och att få en jämnare hastiget.

x

Halland,Väst Steg 4 ‐ Bygg nytt
ra Götaland

32
30000/m2 (7x150)

1000/m2
x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökar trafiksäkerheten på vägen samt gör det möjligt att få en
Steg 3 ‐ Bygg om jämnare hastiget.

Alla

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökar trafiksäkerheten på vägen.
Steg 3 ‐ Bygg om

Uppsäkring av passager över vägen som går mellan Berghem
viktiga målpunkter som skolor och förskolor.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter som
Steg 3 ‐ Bygg om passerar vägen mellan i stråket viktiga målpunkter.

J7

Byggande av område för rangering, tågbildning och Berghem
lastning av godsvagnar.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

?

?

Fler mötesstioner behövs på sträckan för att ge fler Skene‐Horred
mötesmöjigheter för tåg.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

FV9, FJ1, FJ2

M1, M3, M5

T2

Förbättra åtkomsten till stationer vad gäller t ex
korsningar .

Berghem, Björketorp och
Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens hållplatser.
Steg 3 ‐ Bygg om

FV1,FV2,FV3

M1,M4

V2,V6

Breddning och rätning av vägenför att skapa
förutsätting för högre hastigheter.

Skene‐Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

Skapar förutsättningar för högre hastigheter på vägen och därmed
kortare restider i stråket. Förbättrar omkörningsmöjligheterna
vilket ger möjighet till en jämnare hastighet.

50 000/st
x

Sundholmen

x

x

x

Förhindra att jordbruksmaskiner som kör över på mindre enskilda
överfarter skakar av jordrester etc så att dessa inte landar i
banöverbyggnaden och försämrar bärighet och spårläge.

10‐20000/plats
0,1
100000
0,15
150 000

Ökade möjligheter för ett förbättrat godstråk.

Koppla till
trafikupplägg.
Bäring på brist
mötesmöjlighet.

100
100 mnkr/mötesstation
0,45
150000/korsning

118 Väg

FV1, FV2, FV3,
FV4, FV10

M4

V3

119 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5

120 Väg

FV1,FV2, FV3, FV4 M1,M4,M8

121 Järnväg

FJ1,FJ2

122 Järnväg&Väg

57
1500/m2

Ombyggnad av korsning med tillagt svängkörfält för Björketorp
trafik mot Fotskäl för att förbättra trafiksäkerhet och
flöde.
Hastighetssäkra övergångar som i dagsläget saknar Björketorp
refug.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

Ökad trafiksäkerhet på vägen och bättre flöde med jämnare
hastigheter.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

Ökar säkerheten för oskyddade trafikanter.

0,1

V9,J11

Åtgärder för att säkra vägen mot erosion. Pågående. Björketorp

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

Förebyggande åtgärd som minskar kosekvenser i form av t ex
skred och minskad bärighet som uppstår då erosion påverkar
markförhållandena.

M4

J6

Plankorsningsåtgärd 8 paket, 52 slopas, 6 ökat
skydd.

Skene‐Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
biltrafiken.

FV1,FV2,FV3

?

?

Vägplan v41. Samordning utfart och plankorsning

Björketorp‐Sundholmen

x

Mark

Västra
Götaland

?

123 Oskyddade
trafikanter

FV12

M4

V5

Skapa en sammanhängande GC‐väg, komplettering Björketorp‐Horred
av befintlig.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

124 Väg

FV1,FV2,FV3

M1,M4

V1,V6

Ombyggnad till mötesfri 2+1 väg.

Skene‐Horred ?

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

125 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FJ1,F M4
J2

V3,J6

Befintlig plankorsning järnväg/väg ersätts med
planskild korsning

3 km norr om Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
biltrafiken.

32

126 Väg

FV6

M3

V7

Ombyggnader så att buss kan angöra stationen och Horred
anslutningstrafik blir möjlig.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

Ökar attraktiviteten hos kollektivtrafiken och skapar
förutsättningar för smidiga byten mellan trafikslag.

0,5

127 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5

Anlägga refug vid korsningen v41/Helsjövägenför att Horred
höja säkerheten för oskyddade trafikanter vid
passage.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg ‐ Bygg om

Ökad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter som
passerar vägen.

128 Väg

FV1,FV2,FV3

M4

V3

Ombyggnad av korsning med tillagt svängkörfält för Horred ?
att förbättra trafiksäkerhet och flöde.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 3 ‐ Bygg om

Ökad trafiksäkerhet på vägen och bättre flöde med jämnare
hastigheter.

129 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5

Byggande av GC‐väg till stationen i Horred för att
öka tillgänglighet och säkerhet

Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

130 Oskyddade
trafikanter

FV11

M6

V7,T1

Säker cykelparkering på stationen. Skapar
tillsammans med åtgärd 129 god tillgänglighet till
stationen.

Horred

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser.
Steg 3 ‐ Bygg om

132 Järnväg&Väg

FJ1,FJ2,FV1,FV2,F M4
V3

V2,V3,J6

Översyn av förringningstider och liggtider på
bommar plankorsning V41/järnväg.

Sundholmen

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera Ökar tillgägllighet för vägtrafiken. Minskad köbildning.

133 Järnväg

FJ1,FJ2

M5

J9

Gemensam trafikinformation för tåg/buss på Skene Skene
station för att få god resenärskvalitet och smidiga
byten.

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 1 ‐ Tänk om
Steg 3 ‐ Bygg om

134 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M4

V3

Stängda utfarter

x

Mark

Västra
Götaland

Steg 2 ‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om

0,15
150 000

50 000/st
Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
beskrivning. Se
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
kommentarer
bilen vid ex. arbetspendling.
kring gc‐vägar

14
600/m2

Korrekt sträcka?

Norr om Fritsla

Fritsla, norra infarten

1500/m2 plus räcke 325/m

0,15
150 000
0,1

0,15
600/m2
0,1

Ökad tillgänglighet och attraktivitet genom att underlätta för
smidiga byten mellan trafikslag.

0,02
Digital skylt 20 000
beskrivning,
lokalisering?

135 Väg

FV1,FV,FV3,FV4

M4

V3

Anlägga svängkörfält i norra infarten Fritsla? Efter
2+1 målning har tidigare smitväg försvunnit.

x

Mark

Västra
Götaland

136 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5

Byggande av GC‐väg till kollektivtrafikens hållplatser Fritsla
för att öka tillgänglighet och säkerhet.

x

Mark

Västra Götala Steg 4 ‐ bygg nytt

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

137 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ5

M3

J2,J7

Ny mötesstation för att möjliggöra högre turtäthet. Kinna‐Fritsla

x

Mark

Västra Götala Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad turtäthet ökar tillgängligheten och attraktiviteten för
kollektivtrafiken.

138 Järnväg

FJ1,FJ2,FJ6

M5,M6

V7,J9,T2

Enhetligt utformade stationer på sträckan.
Utrustning av samma typ och utseende.

Borås‐Varberg

x

139 Järnväg

FJ1,FJ2

M4

J6

Plankorsningsåtgärd 8 paket, 25 slopas, 7 ökat
skydd.

Borås‐Skene

x

x

x

x

Alla

Steg 2 ‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om

50 000/st

Relevant som
åtgärd?

600/m2
Kopplas till
trafikupplägg

Västra Götala Steg 2 ‐ optimera Ökar tillgänligheten och attraktiviteten för kollektrafiken.
Steg 3 ‐ Bygg om

Borås,Mark Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ökad säkerhet på väg och järnväg. Jämnare hastighet för
Steg 3 ‐ Bygg om biltrafiken.
Steg 4 ‐ Bygg nytt

140 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J1,J2,J3

Möjliggöra för Kat B ‐tåg att köra med 15 %
överskridande

Borås‐Varberg

x

x

x

x

Alla

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Skapar förutsättningar för ökad hastighet och kortare restider.
Steg 3 ‐ Bygg om
Steg 4 ‐ Bygg nytt

141 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J1,J2,J3

Uppgradering av banans rälsbestånd för att
möjlggöra högre STH

Borås‐Varberg

x

x

x

x

Alla

Västra Götala Steg 3 ‐ Bygg om

Skapar förutsättningar för ökad hastighet och kortare restider.

142 Oskyddade
trafikanter

FV12

M4

V5

Anläägande av GC‐väg parallellt med v41/järnväg.

Skene‐Berghem

Mark

Västra
Götaland

Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i stråket. Höjd
trafiksäkerhet när trafikslagen separeras. Fler väljer cykeln framför
bilen vid ex. arbetspendling.

143 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M4

V3

Översyn av norra infartens svängkörfälts längd och
eventuell möjlig förlängning om brister visar sig.

Kinna norra infarten

Mark

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om

J9,T3

Breddad tunnel till hiss och undergång under
resecentrum för ökad tillgänglighet.

Kinna

x

x

x

Mark

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Västra Götala Steg 3 ‐ Bygg om

600/m2
Relevant som
åtgärd?

144 Oskyddade
trafikanter

FV11

M5

145 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4,M5

V5

Öka tillgängligheten till stationen främst för GC‐
trafik. Förbättra trappor och kraftiga lutningar.

Kinna

x

Mark

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.
Steg 3 ‐ Bygg om

146 Järnväg&Väg

FJ1,FJ2

M1, M3

V7,J9

Utöka resecentrumets pendlarparkering med fler
platser.

Kinna

x

Mark

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ökad tillgängighet till kollektivtrafiken.
Steg 3 ‐ Bygg om

147 Järnväg

FJ1,FJ2,FV11

M4

J13,T1

Assberg

x

Mark

Västra Götala Steg 1 ‐ Tänk om Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.
Steg 2 ‐ Optimera
Steg 3 ‐ Bygg om

148 Järnväg

FJ1,FJ2

M1,M3

J8

Anlägg säker övergång i närområdet och led dit för
att förhindra spårspring till idustrier söder om
spåret. Kombinera med stängsling av nuvarande
plats
Längre tåg utan plattformsförlängning. Inte längre
än 60 m mellan första och sista dörren.

Skene

x

Mark

Västra Götala Steg 1 ‐ Tänk om
Steg 2‐ Optimera

149 Järnväg

FJ1.FJ2

M6

J10

Se över ljudnivån på klockringning från vägskydd för Alla berörda vägskydd
att minska störning på omgivande bebyggelse. (Även
vid nyanläggning).

Alla

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ger bättre levnadsmiljö för boende i omgivande bebyggelse.

152 Järnväg&Väg

FV1,FV2,FV3,FV4,FJM1

V3,J6

Ombyggnader i signalanläggningen för att
möjliggöra att bommar kan öppnas när tåg står på
station.

Mark

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Minskar köbildning och förbättrar flöde och tillgänglighet för
vägtrafikanter

153 Väg

FV1,FV2,FV3,FV4

M4

V3

Svängkörfält v41 för att höja säkerhet vid
vänstersväng.

Viskafors

x

Borås

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ökad trafiksäkerhet på vägen och bättre flöde med jämnare
Steg 3 ‐ Bygg om hastigheter.

155 Järnväg

FJ1,FJ2

M5,M6

J9

Flytt av stationen norrut till läge närmare tätare
bebyggelse.

Viskafors

x

Borås

Västra Götala Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.

200 000 per 20x50

Kinna

x

x

x

x

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken.

lokalisering
x

Ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens hållplatser.

156 Järnväg&Väg

FV11

M4

T1

Ny plankorsning vid kraftstationen för att förbättra Viskafors
åtkomst för servicefordon men också för
allmänhetens åtkomst till naturreservatet.

x

Borås

Västra Götala Steg 4 ‐ Bygg nytt

157 Oskyddade
trafikanter

FV11

M4

V5

Översyn av GC‐vägar till kollektivtrafikens
hållplatser.

x

Borås

Västra Götala Steg 2 ‐ Optimera Ökar tillgängligheten till kollektivtrafikens hållplatser.
Steg 3 ‐ Bygg om

Viskafors

Möjliggöra tillgänglighet till kraftstationen samt Storsjöns
naturreservat. Förbättrad attraktivitet för Viskafors. Förbättrad
hälsa och motion för boende. Dessutom förhindras spårspring.

samma som
åtgärd 58?

600/m2 för ny

158 Väg

159 Järnväg

160 Järnväg

FV2, FV3

M4

V5, V11

ATK ‐ automatisk trafikkontroll. Hastighetskameror
sätts upp för att förhindra fortkörningar.

Kontaktledningsbyte

Nya fordon

Borås‐Varberg

Borås‐Varberg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alla

Alla

Alla

Steg 3 ‐ Bygg om

En säkrare trafiksituation uppnås genom att överhastighet undviks
och därmed minskas både risk för och konsekvens av olyckor.

3,5 500000/st

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Försäkra en bibehållen funktion för tågtrafik då nuvarande
anläggning snart uppnått sin tekniska livslängd

190

Steg 4 ‐ Bygg nytt

Ger möjlighet att öka trafikutbudet utan att köra fler tåg. På så sätt
kan samma trafikuplägg försörja fler resenärer.

Åtgärder i inriktningsalternativen

2016‐03‐21

KOSTNADER ÄR EJ KVALITETSSÄKRADE
Väg och kollektitvtrafik
Delområde
2
3
4

Inriktning A
Åtgärd

Kostnad (mkr)

Mitträffling

Ansvar för genomförande

1

5‐7 TRV

1,5

1,5

1,5

0,5‐1,5 TRV

0,2

0,2

0,2

Syfte/effekt
1 Ökad trafiksäkerhet på vägen genom minskad risk

Kommentar

för mötesolyckor.
Sidoområdesåtgärder
Mötesseparering, målad (utan mitträcke).

22‐32 TRV

14

ATK (hastighetskameror)

3‐5 TRV

1

1

Vänster‐/högersvängfält

0,1‐0,5 TRV

0,2

0,1

Brobyte där teknisk livslängd snart slut

30‐40 TRV

Bärighetsåtgärder

0,5‐2 TRV

Genomförandeplan plankorsningsåtgärder
och utfarter
Åtgärder i plankorsningar med
otillräckliga siktförhållanden och
fordonsmagasin
Samverkan för bättre integrering av
markanvändnings‐ och infrastruktur‐ och
trafikplanering samt avsiktsförklaring

Målning där vägbredd medger framtida
2+1. Berghem‐Björketorp samt söder om
Veddige ‐ norr om Tofta.

0,5 En säkrare trafiksituation uppnås genom att
överhastighet undviks och därmed minskas både risk för
och konsekvens av olyckor.
Ökad trafiksäkerhet på vägen och bättre flöde med
Åtgärd innefattar endast målning. Djupare
jämnare hastigheter.
utredning behövs då osäkerhet råder kring
omfattning.
35 Gör att dagens trafikmängder kan bibehållas och att
vägens bärighet inte försämras.

1

Gör att dagens trafikmängder kan bibehållas och att
vägens bärighet inte försämras.

Derome‐Berghem

Plan exklusive lantmäteriförrättningar
Skapa en plan för genomförande av de
plantkorsningsåtgärder som planeras och optimera
dessa i geografi och tid.

2‐3 TRV

160‐230 TRV

21st korta magasin, 59st otillräcklig sikt.

Åtgärda brister relaterade till otillräcklig sikt och för
korta fordonsmagasin. Effekt blir säkrare plankorsningar
? Kommun,region och TRV

Säkra passager till hållplatser

0,5‐2 Kommun

Upprustning stationer (belysning,
trafikinformation)
Cykel‐ och gångvägar till kollektivtrafikens
hållplatser,

0,5‐2 Region och TRV

Skyltning

0,1 Ökad trafiksäkerhet på vägen.
13 Ökad trafiksäkerhet på vägen.

0,25

7‐11 Kommun

0,02‐0,1 Kommun och TRV

Cykelparkering

0,1‐0,3 Kommun

Pendelparkeringar

0,5‐1,0 Kommun och region

0,2

0,2

5

0,5

0,01

0,01

0,25 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.
0,2

0,1 Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.
3,5 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

0,01

0,01 Gör det lättare att hitta till berörda stationer vilket
skapar bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innebär åtgärder som inte kräver

0,1

markarbeten, t ex cykelställ och
markeringar
0,7

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innefattar markarbete, ny beläggning och
målning.

Total

230‐340

Väg och kollektivtrafik
Delområde

Inriktning B
Åtgärd
Mötesseparering med 1+1 körfält

Kostnad (mkr)

Ansvar för genomförande

190‐280 TRV

1

2
0

3
55

4

Syfte/effekt

110

50 Ökad trafiksäkerhet på vägen genom minskad risk

för mötesolyckor.

Mötesmöjligheter, parkeringsfickor

Ombyggnad av korsningar för bättre
trafikflöde
Hastighetsöversyn?
Åtgärder Inriktning A
Genomförandeplan plankorsningsåtgärder
och utfarter:

2‐3 TRV

0,5‐1,0 TRV

0,1

0,3

Ökad trafiksäkerhet på vägen och bättre flöde med
jämnare hastigheter.
Se över hastigheter med avseende på trafiksäkerhet och
jämna hastigheter.
De som är relevanta, i förhållande till ombyggd väg på
delsträckor.
Plan exklusive lantmäteriförrättningar
Skapa en plan för genomförande av de
plantkorsningsåtgärder som planeras och optimera
dessa i geografi och tid.

2‐3 TRV

Plankorsnings‐ och utfartsslopning, ökat
skydd och uppgradering av vägskydd

160‐240 TRV

21st korta magasin, 59st otillräcklig sikt.
Åtgärda brister relaterade till otillräcklig sikt och för
korta fordonsmagasin. Effekt blir säkrare plankorsningar
Minska antalet plankorsningar och väganslutningar på
88st för slopning, 80st utfarter, 40st
väg 41 för att höja trafiksäkerheten och medge
uppgradering till A‐anläggning
exempelvis mötesseparering och hastighetshöjning.
Som konsekvens av stängning av plankorsningar byggs
nya vägar för att ansluta till annan utfart.

14‐20 TRV

0,5‐2 Kommun

Upprustning stationer (belysning,
trafikinformation)
Cykel‐ och gångvägar till kollektivtrafikens
hållplatser,

0,5‐2 Region och TRV
7‐11 Kommun

0,02‐0,1 Kommun och TRV

Cykelparkering

0,1‐0,3 Kommun

Pendelparkeringar

0,5‐1,0 Kommun och region

10km ersättningsvägar av varierande bredd
och standard.

Genom gemensamt arbete säkra att markanvändnings‐
och infrastrukturplanering sker integrerat.

? Kommun,region och TRV

Säkra passager till hållplatser

Skyltning

På 1+1 vägar för att möjliggöra att fordon kan parkeras
så att de inte blockerar i händelse av haverier etc..
Jordbruksfrodon kan köra åt sidan för att släppa fram
snabbare trafik.

35‐50 TRV

160‐230 TRV

Samverkan för bättre integrering av
markanvändnings‐ och infrastruktur‐ och
trafikplanering samt avsiktsförklaring

0,2

1,5 2

Oklar åtgärd TRV

Åtgärder i plankorsningar med
otillräckliga siktförhållanden

Ersättningsvägar

1

Kommentar
Sker genom att bredda och mindre
rätningar i nuvarande sträckning,
parallellväg för lokal trafik till fastigheter.
Stora osäkerheter kring genomförbarhet
och kostnad. Innefattar ombyggnad av
hållplatser.

0,25

0,25

0,2

0,2

5

0,5

0,01

0,01

0,1

0,2

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

0,2 Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.
3,5 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

0,01

0,01 Gör det lättare att hitta till berörda stationer vilket
skapar bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innebär åtgärder som inte kräver
markarbeten, t ex cykelställ och
markeringar

0,7

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innefattar markarbete, ny beläggning och
målning.

Total

570‐840

Väg och kollektivtrafik
Delområde

Inriktning C
Åtgärd
Mötesseparering med 2+1 körfält

Kostnad (mkr)

Ansvar för genomförande

240‐360 TRV

1

2
0

3
0

4
85

Syfte/effekt
30 Ökad trafiksäkerhet på vägen genom minskad risk

för mötesolyckor. Möjlighet til högre och jämnare
hastigheter.
Förbifarter tätorter

Stationsombyggnader

230‐320 TRV

230

Den nya sträckningen medför att man kan
använda befintlig väg 41 som biväg..Färre
korsningar, de som blir kan göras säkrare.
Möjlighet till högre hastighet på vägen utanför
samhället.Oskyddade trafikanter kan använda
befintlig
väg
Ombyggnad av stationer till bytespunkt buss/tåg för

2‐20 TRV
160‐240 TRV

100

Genomförandeplan plankorsningsåtgärder
och utfarter:

stråket. Höjd trafiksäkerhet när trafikslagen
separeras. Fler väljer cykeln framför bilen vid ex.
arbetspendling

40‐50 TRV

160‐230 TRV

Plankorsnings‐ och utfartsslopning, ökat
skydd och uppgradering av vägskydd

160‐240 TRV

Ersättningsvägar

Samverkan för bättre integrering av
markanvändnings‐ och infrastruktur‐ och
trafikplanering samt avsiktsförklaring?

Plan exklusive lantmäteriförrättningar
Skapa en plan för genomförande av de
plantkorsningsåtgärder som planeras och optimera
dessa i geografi och tid.

21st korta magasin, 59st otillräcklig sikt.
Åtgärda brister relaterade till otillräcklig sikt och för
antagits)
korta fordonsmagasin. Effekt blir säkrare plankorsningar
Minska antalet plankorsningar och väganslutningar på
88st för slopning, 80st utfarter, 40st
väg 41 för att höja trafiksäkerheten och medge
uppgradering till A‐anläggning
exempelvis mötesseparering och hastighetshöjning.
Som konsekvens av stängning av plankorsningar byggs
nya vägar för att ansluta till annan utfart.

14‐20 TRV

? Kommun, region och TRV

Säkra passager till hållplatser

0,5‐2 Kommun

Upprustning stationer (belysning,
trafikinformation)
Cykel‐ och gångvägar till kollektivtrafikens
hållplatser,

0,5‐2 Region och TRV

Skyltning

De som är relevanta, i förhållande till nybyggd väg på
delsträckor.

2‐3 TRV

Åtgärder i plankorsningar med
otillräckliga siktförhållanden

7‐11 Kommun

0,02‐0,1 Kommun och TRV

Cykelparkering

0,1‐0,3 Kommun

Pendelparkeringar

0,5‐1,0 Kommun och region

Osäkerhet beträffande omfattning

matande funktionen
40 Ökar tillgängligheten för oskyddade trafikanter i

60

GC‐vägar längsgående
Åtgärder inriktning A+B

Kommentar
Innefattar även ombyggnad av hållplatser.
Osäkerheter kring genomförbarhet och
kostnad. Ev. behov av bärighetsåtgärder är
ej med i kostnaden.

10km ersättningsvägar av varierande bredd
och standard

Genom gemensamt arbete säkra att markanvändnings‐
och infrastrukturplanering sker integrerat.

0,25

0,25

0,2

0,2

5

0,5

0,01

0,01

0,1

0,2

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

0,2 Ökad tillgänglighet och trygghet för resenärer.
3,5 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser och
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

0,01

0,01 Gör det lättare att hitta till berörda stationer vilket
skapar bättre tillänglighet till kollektivtrafiken.

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innebär åtgärder som inte kräver
markarbeten, t ex cykelställ och
markeringar

0,7

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafikens hållplatser. Innefattar markarbete, ny beläggning och
målning.

Total

1020‐1500
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Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, Götalandsbanan
En central station som är en del av Borås centrum och ger så lite barriärer som möjligt
Ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt ger förutsättning för
att Borås ska få så stor nytta som möjligt av Götalandsbanan. Staden växer redan idag
i de centrala delarna och med en ny station, rätt placerad i staden skulle denna tillväxt
öka ytterligare.
Det som gör Götalandsbanan till ett så unikt och viktigt samhällsbyggnadsprojekt är
att den skapar ökad tillväxt genom regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt
som den förbättrar miljön och klimatet genom överflyttningar av resor på väg och
med flyg till järnväg. Därför måste Götalandsbanan ge både tillräckligt kort restid
mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och samtidigt korta restider mellan städerna längs vägen.
Centralt belägna och väl utformade resecentra i städerna är nödvändiga med korta
promenadavstånd i attraktiva stadsmiljöer som leder fram till viktiga målpunkter så
som stora arbetsplatser, universitet/högskola, sjukhus, kulturhus med mera. Från
bostäderna i staden är det viktigt med god tillgänglighet till stationen som gående,
cyklist eller kollektivtrafikresenär. Stationens placering ska också möjliggöra attraktiv
stadsutveckling med ytterligare flertalet bostäder inom gångavstånd från stationen.
Förflyttningen med tåg blir då snabbare, bekvämare och enklare än med bil eller flyg.
Stationen bör vara en integrerad del av en utvidgad stadskärna. Upplevelsen beror på
avstånd till viktiga målpunkter, hur lång tid det tar att gå till fots till dessa målpunkter i
centrum, hur barriärer hanteras och hur väl samman stationen och centrum är sammanlänkad med stadsbebyggelse. För Borås är kopplingen till den befintliga stationen
viktig där Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan möts så att resenärerna kan göra snabba och bekväma byten mellan Götalandsbanan och det övriga
järnvägsnätet.
Förutom det geografiska läget i staden är stationens och järnvägens utformning avgörande aspekter för att stationen ska kännas som en integrerad del av staden. I och
med att den tänkta hastigheten och standarden på Götalandsbanan har höjts så är en
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station för höghastighetståg i markläge genom tätorten är inte rimligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Borås Stad utgår från att:
• En höghastighetsjärnväg med och en storskalig höghastighetsstation i centrala
Borås endast är möjlig om den förläggs i tunnel under staden.
• En station i markplan i centrala Borås endast är rimlig med en bibanelösning, som
innebär en mindre station, och medför så få barriäreffekter som möjligt och bevarar
viktiga målpunkter.
• Bibanan behöver kombineras med en förbifart i tunnel under mark, för höghastighetstågen, för att undvika dubbla barriärer och utformas så att det blir attraktivt att
stanna med många höghastighetståg i Borås.
Borås Stad utgår från följande faktorer i definitionen av det centrala stationsläget:
• Antal meter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Gångtid i antal minuter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Upplevelsen av hela tiden befinna sig i en sammanhängande centrummiljö när man
rör sig från stationen för Götalandsbanan och målpunkterna i staden. Centrummiljön kan bestå av den stadsutveckling som Götalandsbanan beräknas leda till under
de närmaste decennierna. Resenären är kvar i centrum när man går till och från stationen för Götalandsbanan.
För Borås innebär en placering av stationen för Götalandsbanan att :
Ett centralt stationsläge i Borås avgränsas av rutnätsstaden, befintligt resecentrum
samt motorvägen.
Ett centrumnära läge för stationen i Borås innefattar även lokalisering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom. Stationen sammanlänkas på
ett naturligt sätt med centrum genom ny urban stadsmiljö.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
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Chef för strategisk samhällsplanering
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Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, Götalandsbanan
En central station som är en del av Borås centrum och ger så lite barriärer som möjligt
Ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt ger förutsättning för
att Borås ska få så stor nytta som möjligt av Götalandsbanan. Staden växer redan idag
i de centrala delarna och med en ny station, rätt placerad i staden skulle denna tillväxt
öka ytterligare.
Det som gör Götalandsbanan till ett så unikt och viktigt samhällsbyggnadsprojekt är
att den skapar ökad tillväxt genom regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt
som den förbättrar miljön och klimatet genom överflyttningar av resor på väg och
med flyg till järnväg. Därför måste Götalandsbanan ge både tillräckligt kort restid
mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och samtidigt korta restider mellan städerna längs vägen.
Centralt belägna och väl utformade resecentra i städerna är nödvändiga med korta
promenadavstånd i attraktiva stadsmiljöer som leder fram till viktiga målpunkter så
som stora arbetsplatser, universitet/högskola, sjukhus, kulturhus med mera. Från
bostäderna i staden är det viktigt med god tillgänglighet till stationen som gående,
cyklist eller kollektivtrafikresenär. Stationens placering ska också möjliggöra attraktiv
stadsutveckling med ytterligare flertalet bostäder inom gångavstånd från stationen.
Förflyttningen med tåg blir då snabbare, bekvämare och enklare än med bil eller flyg.
Stationen bör vara en integrerad del av en utvidgad stadskärna. Upplevelsen beror på
avstånd till viktiga målpunkter, hur lång tid det tar att gå till fots till dessa målpunkter i
centrum, hur barriärer hanteras och hur väl samman stationen och centrum är sammanlänkad med stadsbebyggelse. För Borås är kopplingen till den befintliga stationen
viktig där Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan möts så att resenärerna kan göra snabba och bekväma byten mellan Götalandsbanan och det övriga
järnvägsnätet.
Förutom det geografiska läget i staden är stationens och järnvägens utformning avgörande aspekter för att stationen ska kännas som en integrerad del av staden. I och
med att den tänkta hastigheten och standarden på Götalandsbanan har höjts så är en
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station för höghastighetståg i markläge genom tätorten är inte rimligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Borås Stad utgår från att:
• En höghastighetsjärnväg med och en storskalig höghastighetsstation i centrala
Borås endast är möjlig om den förläggs i tunnel under staden.
• En station i markplan i centrala Borås endast är rimlig med en bibanelösning, som
innebär en mindre station, och medför så få barriäreffekter som möjligt och bevarar
viktiga målpunkter.
• Bibanan behöver kombineras med en förbifart i tunnel under mark, för höghastighetstågen, för att undvika dubbla barriärer och utformas så att det blir attraktivt att
stanna med många höghastighetståg i Borås.
Borås Stad utgår från följande faktorer i definitionen av det centrala stationsläget:
• Antal meter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Gångtid i antal minuter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Upplevelsen av hela tiden befinna sig i en sammanhängande centrummiljö när man
rör sig från stationen för Götalandsbanan och målpunkterna i staden. Centrummiljön kan bestå av den stadsutveckling som Götalandsbanan beräknas leda till under
de närmaste decennierna. Resenären är kvar i centrum när man går till och från stationen för Götalandsbanan.
För Borås innebär en placering av stationen för Götalandsbanan att :
Ett centralt stationsläge i Borås avgränsas av rutnätsstaden, befintligt resecentrum
samt motorvägen.
Ett centrumnära läge för stationen i Borås innefattar även lokalisering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom. Stationen sammanlänkas på
ett naturligt sätt med centrum genom ny urban stadsmiljö.
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Strategisk samhällsplanering
Bengt Himmelmann
Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Centrum,
Kv. Eolus, Kongresshuset, Borås Stad
Syftet med detaljplanen är att omvandla Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt
och väl kollektivtrafiksanslutet läge vilket skapar stora möjligheter till möten och
därmed följer Borås Stads vision, Borås 2025, samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling.
Den tillkommande verksamheten kräver enligt rådande parkeringsnorm (från 1998)
ett stort antal parkeringsplatser, något som det inte är möjligt att skapa inom planområdet. I den mobility managementutredning som tillhör detaljplanen konstateras att
det är möjligt genomföra planen utan att tillskapa ytterligare parkeringsplatser och
förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta. Att verka för ett
hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga
resor är i linje med Borås 2025 och Borås Stads Miljömål. Med ett genomförande av
de föreslagna åtgärderna i mobility managementutredningen bedöms ett avsteg från
parkeringsnormen vara möjligt.
Borås Stad är överens med Trafikverket om att avvakta med att utnyttja den utökade
byggrätten tills det tydligt framgår att Götalandsbanans framtida sträckning inte påverkar den nya byggrätten. Trafikverket tillstyrker därför att Borås Stad antar detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för Centrum, Kv. Eolus, Kongresshuset, antas
Avsteg från parkeringsnormen godkänns
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Sammanfattning
Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid
Akademiplatsen, där Folkets hus står idag. Utrymmen
ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör
att byggnaden kragar ut över allmän plats.
Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och
fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt
ursprungliga utseende.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad den 22 juni
2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk kvalitet där Folkets
hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas
till det utseende som den hade när huset uppfördes.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse (en sammanställning av de
synpunkter som kommit in) och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Tidigare gällande detaljplan

Tidigare gällande detaljplan för området tillät centrum
och bostäder i samma volym som den beﬁntliga
huskroppen. Planen bestämde även att byggnadens
funktionalistiska utseende skulle återskapas vid en
ändring av byggnaden.
1.4 Kommunala beslut

Kommunstyrelsen uppmanade 2014-10-27§ 465
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Kvarteret Eolus. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-11-13 §425 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
1.5 Läge, areal och markägare

Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid Akademiplatsen. Planområdet
avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad
eller bolag som ägs av Borås Stad.
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2. Bebyggelse
Fastigheten avslutar och utgör entré till rutnätsstaden
och den äldre stadskärnan. Byggnaden har ett öppet,
exponerat läge mot norr. Högskolan tillsammans med
Folkets hus omger Akademiplatsen. Omgivningen i
övrigt består av tätbebyggda innerstadskvarter med
tegelbyggnader från 1920- och 1980-talet utmed
huvudgatan Allégatan. I väster möts Folkets hus av
Robert Nilssons plats som inramas av en nymodernistisk byggnad från 1990-talet.
2.1 Planens påverkan på stadsbilden

Detaljplaneförslaget låser inte husets utseende annat
än att fasaden mot Järnvägsgatan (Akademiplatsen)
ska återskapas. I övrigt ﬁnns endast bestämmelser som
styr den nya byggnadsvolymen.
Byggnaden kommer att tillåtas att kraga ut över Österlånggatan (Robert Nilssons plats) och Tryckerigatan.
Gaturummen kommer i någon mån upplevas smalare.
Mot Akademiplatsen innebär planändringen att funkisfasaden återställs till sin ursprungliga karaktär.
2.2 Bevarande

När beﬁntlig bebyggelse ersätts är det viktigt att föra
ett resonemang om vad som ﬁnns idag och vad det är
som ska tillkomma. I detta fall har Borås Stad bestämt
att byggnadens funktion ska ändras till ett kongresshus. Därför har staden valt att genomföra en arkitekttävling för att hitta ett förslag för hur byggnaden kan
ändras för att motsvara de krav som ställs på en sådan
byggnad.
Planen görs utifrån ett arkitektförslag vars grundtanke är att använda den beﬁntliga byggnaden som en
strategisk resurs. Bevarandet bygger på att huset ska få
ett tredje liv, där bygganden får tillbaka sin användning
som en viktig mötesplats i staden. Arkitekten vill även
genom sitt förslag ta fäste i det självförtroende och de
höga ambitioner som byggnaden utstrålade när den
uppfördes.
Återskapandet av 30-talsfasaden är en av projektets
bärande tankar. Genom att lyfta fram fasaden mot
järnvägen kommer de delarna av fasaden att bevaras
och påminna om byggnadens forna glansdagar. Arkitekturen som läggs till ska ha hög kvalitet.
Visionen om bevarande och byggnadens nya funktion
kommer att tillföra andra värden än de som beskrivs
som kulturvärden, det kommer att påverka känslan
av identitet i Borås på andra sätt och tillföra en ny
mötesplats och ett annat kulturliv än det som ﬁnns i
byggnaden idag.
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Den översta bilden visar gestaltningsförslaget. Planens syfte är att tillåta en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. Den ursprungliga fasaden från
1939 ska återskapas.

Bilden visar beﬁntlig byggnad så som den ser ut idag sett från Skaraborgsvägen.
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Tryckerigatan idag.

Tryckerigatan med volymerna som planen tillåter.
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Allegatan som det ser ut idag.

Allegatan med de volymer som planen tillåter.
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Österlånggatan som det ser ut idag.

Österlånggatan med de volymer som planen tillåter.
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När beﬁntliga byggnader byggs om uppstår en
diskussion om hur mycket av byggnaders ursprung
som ska återskapas och vad som är önskvärt ur till
exempel estetisk och funktionell synpunkt. Eftersom
stora delar av byggnaden rivs är det inte ett bevarande
traditionell mening. Ett bevarande av Folkets hus hade
kunnat innebära att till exempel återskapa fasader
och interiörer för att efterlikna byggnadens ursprung.
Byggnadens kulturvärden är väl dokumenterade och
dess betydelse för Borås kulturliv är stor. Läs mer om
detta under rubrikerna ”Historik och kulturmiljöer”,
”Kulturvärden” samt ”Identitet och sociala värden”.
2.3 Byggnaden

Beläget i stadens centrum, mittemot Högskolan och
i närhet till järnvägsstationen, ﬂera hotell och restauranger i innerstaden, har verksamheten stora möjligheter att utnyttja det centrala läget.
Byggnaden ska vara ett modernt kongresshus präglat
av öppenhet, tillgänglighet, ﬂexibilitet och en hög grad
av funktionalitet. Öppenhet genom att kongresshuset
riktar sig utåt och blir attraktivt för alla konferens- och
kongressarrangörer.
Nivåskillnaderna inom huset omöjliggör användningen som konferenshus med de tillgänglighetskrav
som ställs på en sådan byggnad. Genom att uppföra
en ny byggnad bakom beﬁntlig fasad tas de förskjutna
våningsplanen bort.
2.4 Historik och kulturmiljöer

Fastigheten Eolus 6 bebyggdes med dagens byggnad
år 1938-39 då det nya Folkets hus ersatte äldre trähusbebyggelse i kvarteret. Folkets hus uppfördes i
betong för Byggnadsföreningen Folkets hus i Borås
av byggmästare Oscar Ohlson. För ritningarna stod
boråsarkitekten Gunnar Jonsson. Den stora byggnaden utformades efter funktionalismens stilideal och
innehöll ursprungligen expeditionslokaler för fackföreningar, samlingssalar, biograf och butiker.
År 1963 gjordes en större tillbyggnad mot Allégatan
i sydost efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström.
Samtidigt kläddes hela byggnaden in med bruna
fasadskivor i aluminium. Sannolikt har man vid detta
tillfälle även skalat av den ursprungliga byggnadens
karaktäristiska balkonger. Sammantaget inverkar dessa
åtgärder mycket negativt på arkitekturen. Den ovanligt
påkostade interiören är till stora delar bevarad, men
har i vissa delar också förändrats. Interiöra ombyggnader har gjorts bland annat 1979, - 83, - 86 samt år
2000 då ett antal studentbostäder byggdes. Förutom

tillägget av bostäder fungerar byggnaden idag med
ursprunglig funktion.
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
i byggnadsinventering från 1998, gjord av dåvarande
Älvsborgs Länsmuseum. Den ﬁnns upptagen i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun vilket antogs av
Kommunfullmäktige, 2001-06-14. Den anses därmed
utgöra en sådan byggnad som avses i PBL 8:13 samt
PBL 8:17, där kulturhistoriska byggnader skyddas.

3. Gator och trafik
Planområdet ligger i Borås stads centrum med stor
närhet till stadens alla funktioner. För att utreda det
faktiska transportbehovet och för att planera för en
framtid där bilen inte är prioritet har en mobility managementstudie gjorts för området.
Mobility management är ett koncept för att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
Det ﬁnns stora möjligheter att påverka behovet av
transporter och val av färdmedel redan i planeringsskedet genom att aktivt arbeta med mobility managementåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för
att resa med kollektivtraﬁk, cykla eller gå.
Utredningen konstaterar att det redan i dagsläget ﬁnns
bra förutsättningar för att resa med kollektivtraﬁk,
cykla eller gå och som med små medel kan förbättras
ytterligare. Åtgärdspaket har tagits fram för två alternativ med olika antal besökare där målet är att inga
nya parkeringsplatser behöver anläggas. De viktigaste
åtgärderna handlar om tydlig information om resmöjligheterna till Borås och kongresshuset, samt bra
vägvisning för fotgängare till och från Resecentrum.
Andra åtgärder som behöver göras är att forma och
kommunicera en hållbarhetsproﬁl för kongresshuset,
inkl. utbildning av anställda i hållbarhetsfrågor. Det
behöver ﬁnnas mer information på plats om resmöjligheter, t.ex. realtidsskyltar för kollektivtraﬁk, tryckt
och digital information om gång- och cykelvägar,
taxiplatser, mm. Läs mer om vilka avväganden som är
gjorda och vilka scenarion som staden har planerat för
i rapporten (Trivector, 2015-05-18).
3.1 Gångtrafik

Området har god tillgång till gångvägar. Österlånggatan är en gågata som nyligen rustats upp. Kongresshuset omges av rutnätskvarter med breda trottoarer.
Akademiplatsen är ett gångfartsområde, vilket ger
goda möjligheter att röra sig mellan de olika målpunkterna. I mobility managementutredningen föreslås att
gångstråket från stationen görs mer inbjudande.
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3.2 Cykeltrafik

Området har även god tillgänglighet för cykel. Längs
Järnvägsgatan, Yxhammarsgatan och Skaraborgsvägen
ﬁnns cykelväg.
3.3 Busstrafik och bussparkering

Angöring och uppställning av buss och taxi för
besökare sker utefter Södra Nybrogatan. Taxi- eller
färdtjänstbilar kan även angöra över Robert Nilssons
plats och Allégatan.
3.4 Kollektivtrafik

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen 1946.

Området ligger nära Resecentrum och det är enkelt
att hitta till platsen från stationsområdet. Gåendes är
sträckan Resecentrum - kongresshuset cirka 650 meter. Förbi kvarteret Eolus går linje 1 med hållplatsen
Högskolan precis vid planområdet. För att åka buss
från stationen krävs ett byte vid Södra torget. Resan
tar 12 minuter.
3.5 Biltrafik och bilparkering

Generellt sätt är centrum fortfarande mycket tillgängligt för bilister och det ﬁnns en stor mängd parkeringsplatser. Borås Stads parkeringsbolag har inom
en radie på 500 meter från kongresshuset cirka 1800
parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten.

Folkets hus nybyggt 1944.

Rivning inför bygget av den andra delen i början av 1960-talet.

Enligt Borås Stads parkeringsnorm ska användningen
kongress ha så mycket parkering att 50 procent av det
maximala antalet besökare ska kunna komma med bil.
Målet är att kunna locka till sig ﬂera stora möten och
stora kongresser. Den vanliga belastningen kommer
att vara cirka 600-700 personer en dag då det är ﬂera
möten. Vid enstaka tillfällen när det är riktigt stora
konferenser kommer besökarantalet att uppgå till cirka
1500 personer inräknat anställda utställare och besökare. Då detta är ovanliga toppar kommer inte parkeringen att dimensioneras efter ett sådant scenario. Läs
mer om hur Borås tänker jobba med traﬁken när de
stora kongresserna i mobility managementutredningen
(Trivector, 2015-05-18). Handikapparkering kommer
att ske längs Robert Nilssons plats.
3.6 Entréer

Mot Järnvägsgatan, Akademiplatsen restaureras den
ursprungliga huvudentrén. Entréer kommer även
ﬁnnas mot Robert Nilssons plats, där läget är soligt
och inte traﬁkerat av bilar. Torget är en välkomnande
yta som ger utställningshallen en naturlig fortsättning
utomhus.
3.7 Angöring, utfarter och varumottagning

Översikt Simonsland och Folkets hus 1944.
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Varuförsörjningen sker fortsatt från Tryckerigatan
som angörs via Allégatan. En kompletterande möjlighet att ta in varor eller utställningar föreslås genom att

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

glasfasaden mot Robert Nilssons plats utförs öppningsbar. Denna möjlighet utnyttjas om exempelvis
bilar eller andra skrymmande stora föremål ska tas in i
utställningshallen.
3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan

Det pågår en lokaliseringsstudie angående Götalandsbanans framtida sträckning. Kommunen bedömer
att riksintresset för Götalandsbanan inte kommer att
påverkas negativt av planens genomförande.
På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan
och en eventuell sträckning av Götalandsbanan har
en kompletterande riskutredning tagits fram. Läs mer
under punkten 5.

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen.

4. Teknisk försörjning
4.1 Vatten, avlopp, dagvatten och värme

Området är anslutet till det kommunala ledningsnätet
för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla.
Ledningar kan komma att behöva ﬂyttas i Tryckerigatan.
4.2 El, tele och avfall

Området är anslutet till el- och teleledningar. För att
få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och
estetisk följas.

Folkets hus från Järnvägsgatan

5. Störningar på platsen som påverkar
planen
5.1 Risk

För området har riskutredningar gjorts, bland annat i
detaljplan för Simonsland - Riskanalys för Simonsland
(Norconsult 2009-09-16). En bedömning har gjorts
av Räddningstjänsten (Serf) för att avgöra huruvida utredningen är relevant även för planområdet.
Utifrån Serfs synpunkter har en uppdaterad rapport
tagits fram (Norconsult, 2015-01-26). Rapporten har
granskats av Serf (Serf, 2014-12-17) och förtydligande
utifrån Serfs synpunkter har gjorts (Norconsult, 201501-26).

Folkets hus från Allégatan

Följande åtgärder föreslås:
•

Friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor
av byggnaden som inte vetter mot järnvägen.

•

Nödutgångar ska ﬁnnas så att utrymning bort
från järnvägen är möjligt.
Interiör inne i Folkhets hus, rikligt utsmyckat med marmor.
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Friskluftsintag placeras bort från järnvägen, vilket
minskar sannolikheten att rökgaser mm tränger in i
byggnaden vid en brand på järnvägen.
Nödutgångarna placeras så att utrymning sker bort
från järnvägen, vilket gör att utrymning vid järnvägsolycka kan ske bort från faran.
Dessa två åtgärder ger även effekt vid en olycka på
järnvägen av annan anledning än transporter av farligt
gods. Med de åtgärderna bedöms risksituationen vid
planområdet vara acceptabel utifrån de tillämpade kriterierna. Detta regleras i plan med planbestämmelser.

Bestämmelsen LOKALGATA (CK) visar att gatorna
ska ha kvar sin användning som kommunala gator i
markplan och skapar en byggrätt ovanför gatan (Se
exempel bild sida 15).
7.1.2 Kvartersmark

Bokstäverna CK står för Centrum, Kontor och kongresscenter. Centrumändamål tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker
och samlingslokaler. Bokstaven K tillåter kontor och
kongress.
7.1.3 Utformning

5.2 Buller

Eftersom bostäder inte tillåts genom planändringen
ﬁnns inga riktvärden för buller som kan överskridas.

6. Markmiljö och Geologi
6.1 Geoteknik och vibrationer

Området är bebyggt sedan tidigare. Enligt översiktliga
utredningar för området består marken av isälvssediment och sand. Geotekniska utredningar för
Simonsland och Kv. Sandgärdet bekräftar att stabiliteten generellt tillfredsställande. Förutsättningarna
för Kvarteret Sandgärdet går att överföra på kvarteret
Eolus. Som underlag ﬁnns Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W Mark och anläggning, 199906-29). I planbeskrivningen för Simonsland står att
läsa angående Götalandsbanan att de geotekniska och
grundläggningsmässiga förhållandena gör det osannolikt att några kännbara vertikala vibrationer kommer
att uppstå i byggnaderna. I och med att nya byggnader
avses bli uppförda med en tung konstruktion kan även
de horisontella vibrationerna minimeras. Ytterligare
geotekniska utredningar för grundläggandet av den
nya byggnaden i kvarteret Eolus kommer att göras i
samband med bygglovet.

När det gäller bebyggelsens höjd tillåts olika höjder på
olika delar. Den högsta tillåtna höjden står markerad i
en romb.
7.1.4 Byggnadsteknik

För att säkerställa att riskanalysens rekommendationer
följs ﬁnns bestämmelser. Till exempel om att friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor av byggnaden som inte vetter mot järnvägen. Nödutgångar
ska riktas bort från järnvägen. Ventilationen ska även
vara möjlig att stänga av.
Utöver högsta byggnadshöjd får ﬂaggstänger eller
likvärdigt, mindre teknikanläggningar t.ex. hisschakt
och ventilationsutrustning sticka upp.
7.1.5 Varsamhetsbestämmelser

I planen ﬁnns en varsamhetsbestämmelse som är
markerad med k. Den bestämmelsen säger att fasadmaterial ska vara puts som till utseende och kulör
överensstämmer med ursprungliga fasader. Sockelvåning utformas i natursten likt beﬁntligt. Fönster i fasad samt fönsterpartier och huvudentré i sockelvåning
utformas likt ursprungliga vad gäller form, material
och kulör.
7.1.8 Administrativa bestämmelser och planavgift

6.1.1. Fornlämningar/kulturminnen

Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet.
Planområdet är en del av Borås stads rutnätsstad där
gator, kvarter och platsbildningar i stort sett har kvar
sin ursprungliga struktur.

7. Förklaring av planbestämmelser
På plankartan ﬁnns bestämmelser som visar hur marken får användas.

Genomförandetiden är den tiden under vilken byggherren är lovad att kommunen inte kommer ändra
förutsättningarna för projektet genom att ändra
detaljplanen igen. Planen fortsätter att gälla även efter
att genomförandetiden gått ut, men då kan kommunen välja att göra om planen om förutsättningarna
har ändrats. Informationen om planavgift betyder att
kommunen tar ut en avgift för kostnaden för att göra
planen när byggherren söker bygglov.

7.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA ﬁnns vid Tryckerigatan. Den bestämmelsen är satt för att visa att här ska
det vara en vanlig kommunal stadsgata.
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Bilden under visar en 3D skiss över vad planen tillåter. Planen styr utseendet av fasaden mot Aktademiplatsen (Järnvägsgatan).
Bestämmelsen Lokalgata (CK) betyder att marken är lokalgata i markplan och att det ﬁnns en byggrätt för centrum och kontor
ovanför. Högsta tillåtna höjd regleras i hela planområdet.

8. Tidigare ställningstaganden

•

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

•

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtraﬁken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.

•

Samt att vi ska erbjud näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens
behov och miljöns möjligheter.

8.1. Kommunala dokument
8.1.1. Vision 2025

Planen stämmer väl överens med ﬂera av de strategiska målområden som ﬁnns i Borås Stads Vision 2025.
•

Människor möts i Borås

•

Företagandet växer genom samverkan

•

Livskraftig stadskärna

•

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kongresshuset blir en mötesplats i centrala Borås som
främjar möten mellan människor och företagande. Det
bidrar även till att locka ﬂer människor till stadskärnan. Goda resvanor och närheten till kollektivtraﬁken
är en viktig förutsättning för kongresshuset.
8.1.2 Översiktsplan

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De spelregler från Borås stads ÖP som ger stöd åt
planändringen är:

De spelregler som inte uppfylls är ”områden med
höga kulturmiljövärden ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påverkar området negativt”.
8.2 Miljömål

Det mål som ligger närmast tillhands är det nationella
miljömålet God bebyggd miljö där man kan se att etableringen är bra ur transportsynpunkt eftersom det
förutsätter att människor tar sig till byggnaden med
kollektivtraﬁk. Det är mindre bra ur aspekten att det
inte bidrar till att bevara kulturhistoriska byggnader ur
traditionell byggnadshistorisk synvinkel.
Det är positivt ur miljösynpunkt är att byggnaden ska
hållbarhetscertiﬁeras. Kongresshuset kan bli den första byggnaden i Borås som hållbarhetscertiﬁeras.

ANTAGANDE

15

9. Avvägningar enligt MB och PBL
I alla planarbeten ska hänsyn tas till de hänsynsregler
som ﬁnns i plan- och bygglagen (PBL). Det ska också
göras en avvägning mellan allmänna intressen och
även motstående intressen samt planens konsekvenser.
Planen ska även ta hänsyn till överlappande lagstiftning i Miljöbalken(MB).
I planen berörs riksintressen för Götalandsbanan och
Älvsborgsbanan. Läs mer under rubriken 3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan.
9.1.1 Miljökvalitetsnormer

På platsen överskrids inte miljökvalitetsnormer
(MKN) för buller, luft och vatten. Byggnaden leder
inte till att området får en ökad koncentration av
luftföroreningar. Planen påverkar inte något vattendrag eller avrinning negativt. Planen gör inte heller att
någon störs av buller.
9.1.2 Strandskydd

Enligt Miljöbalken (2009:532) återinträder strandskyddet när en detaljplan inom 100 meter ifrån ett Vattendrag med strandskydd planläggs. Som särskilda skäl
för att upphäva strandskyddet inom planområdet ﬁnns
två särskilda skäl:
1. Kvarteret Eolus har redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Kvarteret Eolus skiljs från Viskan genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller och annan
exploatering som gör att kvarteret är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.

10. Konsekvenser
10.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att planen
inte leder till en betydande påverkan framgår av konsekvensbeskrivningen.
10.2 Störningar som planen ger upphov till

Planen kan ge upphov till en ökning av traﬁk och att
parkeringssituationen i området blir mer ansträngd.
Störningarna ger inte upphov till några behov av
skyddsbestämmelser, utan störningarna bedöms som
acceptabla konsekvenser i en stads centrum.
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10.3 Hållbar utveckling

Placeringen av kongresshuset i stadens centrum med
närhet till kollektivtraﬁk och viktiga målpunkter i staden bedöms bidra till att uppnå Borås Stads vision och
för oss på rätt väg mot en hållbar utveckling.
10.4 Hushållning med naturresurser

En central placering med närhet till kollektivtraﬁk
bidrar till ett minskat transportbehov och ger stor tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtraﬁk, möjlig
fjärrvärmeanslutning och användning av beﬁntliga
tekniska system.
Bebyggelsen bidrar inte med en förtätning eftersom
den ersätter en beﬁntlig byggnad som hade kunnat
sparas.
10.5 Miljö

Planen är positiv för miljömålen om begränsad
klimatpåverkan och att hålla nere körsträcka med bil.
Kulturhistorisk bebyggelse bevaras inte i traditionell
byggnadshistorisk synpunkt.
10.5.1 Kulturvärden

Folkets hus har haft stor betydelse för industristaden
Borås. Byggnaden är mycket värdefull ur samhällsoch socialhistorisk synvinkel. Som helhet har den även
byggnads-, byggnadsteknik- och arkitekturhistoriskavärden. Den har även ett upplevelsevärde utifrån en
konstnärlig och identitetsskapande synvinkel. Folkets
hus och biografen Folkan anses ha ett stort symbolvärde för arbetarstaden Borås. Det kulturhistoriska
värdet förstärks av byggnadens ursprunglighet och
kvalitet i detaljer. Det gäller främst exklusiva materialval i interiören. Byggnadens kulturhistoriska värde
förstärks även av dess sällsynthet såväl nationellt som
regionalt och lokalt. Biograﬂokalen i Folkan är idag
den sista kvarvarande från biografernas storhetstid under perioden 1930-1950. Övriga tongivande biografer
i funktionalistisk stil, Palladium och Saga är idag rivna
eller kraftigt ombyggda. Detta är byggnader som har
spelat en central roll under Borås mest expansiva och
framgångsrika period.
10.5.2 Identitet och sociala värden

Arkitekturstilen funktionalism har varit mycket väl
representerad i Borås. Folkets hus är en av stadens
viktigaste byggnader från denna epok. Folkets hus är
också en symbol för den framväxande arbetarrörelsen
med inﬂytelserika och ekonomiskt starka fackföreningar. Många av Borås invånare har en relation till
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byggnaden. Folkan har erbjudit boråsarna underhållning i form av ﬁlm, konsert och teater. Den har varit
en uppskattad mötesplats under drygt 75 år.
Idag uppskattas möteslokalerna i Folkan av Borås
kulturliv för att lokalerna är billiga och de är några av
de mest bokade möteslokalerna. Billiga lokaler i gamla
byggnader är mycket viktigt för en stads affärsliv och
kulturliv eftersom mångfalden ofta är beroende av lokaler för kapitalsvaga verksamheter. I Borås ﬁnns idag
mycket få lokaler som tillåts vara enkla och äldre med
lägre standard. Dessa lokaler utgör en grogrund för
nyskapande kultur eller andra nystartade verksamheter
innan de blir kommersiellt framgångsrika.

11.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

10.5.3 Konsekvenser för barn och ungdomar

Planen berör inga uppväxtmiljöer för barn. Ur ett ungdomsperspektiv är det viktigt att huset bidrar med liv
och rörelse under ﬂera timmar på dygnet eftersom det
befolkar området och bidrar till att stadens centrum är
tryggt att röra sig i under hela dygnet.

11. Administrativa frågor
11.1 Genomförandetid och handläggning

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft. Planen kommer att antas av Kommunfullmäktige.
11.2 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
11.3 Planunderlag

•

Följande utredningar utgör planeringsunderlag:

•

Riskutredning (Norconsult, 2015-01-26).

•

Yttrande över riskutredning (Serf, 2014-12-17)

•

Förtydligande angående riskanalys (Norconsult,
2015-01-26).

•

Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W
Mark och anläggning, 1999-06-29).

•

Mobilitetsutredning (Trivector, 2015-05-18).
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad 22 juni
2015.

Borås Stad har överlåtit fastigheten Eolus 6 till ett
dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Avtal
angående Götalandsbanan kommer att tecknas mellan
Borås Stad och Traﬁkverket.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra ett kongresshus där
Folkets Hus står i dag.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2.5. Avtal

1 kvartalet 2015
2 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen omfattar fastigheten Eolus 6 som överlåtits till exploatören, samt del av Innerstaden 1:1 som
ägs av Borås Stad.
3.2. Fastighetsbildning

Om byggrätten som kragar ut över allmän platsmark
utnyttjas kan detta lösas i lantmäteriförrättning genom
servitutsbildning eller 3D-fastighetsbildning.
3.3. Servitut och ledningsrätt

Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa
eventuella ledningar med servitut eller ledningsrätt.
Ett servitut kan behöva bildas för ett fundament för
en pelare under Tryckerigatan, exploatören ansvarar
för att detta bildas.
4. Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar alla åtgärder på kvartersmark
samt eventuell ﬂytt av ledningar i allmän platsmark.
Exploatören bekostar alla eventuella åtgärder på allmänna gator som krävs för exploateringen. Planavgift
tas ut vid prövning av bygglov.

5. Tekniska frågor
5.1. Vatten och avlopp, värme, el och tele

2.2 Gällande detaljplaner

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Borås Stad ansvarar för drift och underhåll av allmän
plats inom planområdet. Exploatören, Industribyggnader i Borås AB, ansvarar för samtliga åtgärder inom
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
2.4 Huvudmannaskap

Området är anslutet till kommunalt vatten, avlopp,
dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla samt el- och teleledningar. Eventuella anslutningsavgifter bekostas av
exploatören. Eventuellt kommer ledningar att behöva
ﬂyttas i Tryckerigatan, detta bekostas av exploatören.
Om ytterligare ledningar behöver ﬂyttas bekostas
detta av exploatören.
5.2. Trafik

Traﬁksituationen i området har utretts i en Mobility
Management studie.

Markavdelningen
Elisabeth Eickhoff
Markchef

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap
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Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

Utlåtande

Remisspart

Yttrat sig

S01

Kommunstyrelsen

ja

Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset, Borås Stad, upprättad 22 juni
2015.

S02

Länsstyrelsen

ja

S03

Traﬁkverket

ja

S04

Skanova

-

S05

Fritids- och folkhälsonämnden

ja

1. Handläggning

S06

Lokalförsörjningsnämnden

ja

S07

Borås Energi och Miljö

-

S08

Vattenfall

-

S09

Försvarsmakten

-

S10

Lantmäterimyndigheten

-

S11

Västtraﬁk

ja

Granskning avseende planförslag upprättat den 5 maj
har ägt rum under tiden 20 maj - den 19 juni 2015 och
har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare
har underrättats med brev till samrådet. Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

2. Sammanfattning
Tio remissinstanser har framfört synpunkter vid granskningen. Tre berörda sakägare inkom under samrådstiden med synpunkter. Eftersom inga nya synpunkter
från sakägarna inkommit under granskningstiden
bedömmer Samhällsbyggnadsnämnden att de är nöjda
med svaren som gavs och att deras synpunkter tillgodosetts. Flera remissinstanser har yttrat sig i samrådet men
inte under granskningen. Samhällsbyggnadsnämnden
utgår ifrån att de är fortsatt positiva till planförslaget.

S12

Kulturnämnden

ja

S13

Tekniska

ja

S14

Borås City Samverkan AB

-

S15

Miljö- och konsumentnämnden

ja

S16

Stadsdelsnämnd norr

-

S17

Borås Elnät

ja

Sakägare

S18

Apollo 5

S19

Akademiska hus

-

S19

Högskolan

-

Övriga

S20

Nätverket för bevarande av Folkhets hus

-

En övrig intressent inkom med synpunkter mot förslaget under samrådet. Närverket för bevarandet av Folkets
hus är inte en berörd sakägare och därmed ﬁnns inga
kvarstående synpunkter som ej har tillgodosetts.
3.1 Remisspart

2.1 Ändringar av planförslaget

Antagandehandlingen innebär inga förändringar gentemot granskningshandlingen.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
•

att godkänna utlåtandet som sitt eget samt

•

att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med granskningen
redovisas och kommenteras nedan. Vissa av synpunkterna har sammanfattats för att skapa en enklare
överblick.

S01 Kommunstyrelsen

En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i
ett centralt och väl kollektivtraﬁksanslutet läge skapar
stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads
vision, Borås 2025, samt överensstämmer väl med en
hållbar stadsutveckling.
Kommunstyrelsen noterar att avsteg från Borås Stads
parkeringsnorm görs i detaljplanen. I den till planen
tillhörande mobility managementutredningen konstateras att det är möjligt genomföra planen utan att
tillskapa ytterligare parkeringsplatser och förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen för kv Eolus.
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S02 Länsstyrelsen

S05 Fritids- och folkhälsonämnden

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Nämnden vill ännu en gång understryka vikten av
tydlig skyltning, inbjudande omgivning och bra beläggning av stråket som leder från Centralstationen till
Kongresshuset. Man kan även öka antalet cykelparkeringar och överväga att anlägga cykelbroar, för att på
ett enkelt sätt kunna ta sig med mellan områdena runt
järnvägen.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med
gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i
allt väsentligt beaktats.
S03 Trafikverket

Traﬁkverket har tidigare yttrat sig i ärendet i samrådsskedet. Traﬁkverket framförde då att vi inte
utesluta att byggnaden kan komma att beröras av den
framtida höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Vi
förutsätter fortfarande att ett avtal mellan Traﬁkverket
och kommunen tecknas som garanterar att kommunen får stå för den ekonomiska risken för den fördyring som byggandet av kongresshuset skulle kunna
innebära för projektet Ny stambana mellan Stockholm och
Göteborg. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen
antas.
Planområdet ligger centralt i staden Borås. Här ﬁnns
goda möjligheter att minska andelen resor med bil.
Det är positivt att kommunen tagit fram en Mobility
Managementstudie för att utnyttja denna möjlighet
att gå, cykla eller resa med kollektivtraﬁk till området. I studien beskrivs förslag på åtgärder för att öka
andelen som tar sig till Kongresshuset till fots och
med cykel. Det är dock en brist att man inte skapar
möjlighet för cykelparkering vid Kongresshuset, då
avsaknad av parkering minskar attraktiviteten att ta sig
med cykel. I övrigt är det många bra åtgärder föreslås i
studien och vi hoppas att åtgärderna genomförs, så att
andelen som tar sig med bil till området kan minska.
I övrigt hänvisar vi till tidigare lämnat samrådsyttrande, daterat 2015-02-26.
Kommentar

Avtal kommer att tecknas. Cykelparkering kommer att
ﬁnnas.
S04 Skanova

-

Möjligheterna för invånarna att göra hälsosamma val
och välja miljövänliga transporter ökar genom att man
underlättar för gång-, cykel- och kollektivtraﬁk. Bra
belysning av såväl stråken till Kongresshuset som i
närmiljön runt huset, är viktig ur ett trygghetsperspektiv.
I syfte att skapa en tryggare traﬁkmiljö i närområdet
kan man undersöka möjligheten till en direktlinje med
buss till Kongresshuset.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att skyltning
samt övriga åtgärder som föreslås i mobitymanagementutredningen är viktiga och skickar synpunkterna
vidare till Kongresshusets styrgrupp för att verkställa
utredningens förslag.
S06 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.
S07 Borås Energi och Miljö

S08 Vattenfall

S9 Försvarsmakten

S10 Lantmäterimyndigheten

S11 Västtrafik

Vi hänvisar till vårt tidigare svar och vill påminna om
vikten av att framkomligheten för kollektivtraﬁken säkerställs och förbättras både under byggtid och efteråt.
I övrigt har vi inga synpunkter.
Kommentar

Synpunkterna om framkomligheten för kollektivtraﬁken under byggtiden hänvisas till tekniska förvaltningen och byggherren.
S12 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
S13 Tekniska

Detaljplanen tillstyrkes.
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S14 Borås City Samverkan AB

S19 Högskolan

-

-

S15 Miljö- och konsumentnämnden

3.3 Övriga

Miljö- och konsumentnämndens synpunkter från
samrådet har tillgodosetts. I Mobilitetstudien ﬁnns det
ﬂera bra förslag på åtgärder för att hantera den mängd
kommande besökande utan att ta ytterligare yta i
anspråk till parkering.
Det bör följas upp att åtgärderna genomförts och det
bör därför framgå vem som ansvarar för det i planhandlingarna.
Det bör också framgå i planhandlingarna om parkeringsköp av de platser som samnyttjas är aktuellt.

S20 Nätverket för bevarande av Folkhets hus

-

Planavdelningen
Andreas Klingström
planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

Kommentar

Vem som ansvar för åtgärderna styrs ej i planen. Det
är upp till styrgruppen för Kongresshuset att åtgärderna i studien genomförs. Frågan om ett symboliskt
parkeringsköp är också en fråga för styrgruppen.
S16 Stadsdel Norr

S17 Borås Elnät

Elnätet invid kv. Eolus klarar nuvarande elanslutning.
Vid en utökning av servisanslutningen i kv. Eolus
måste elnätet förstärkas med en ny transformatorstation i området. Beakta lång handläggningstid för en ny
transformatorstation speciellt vid placering i innerstan.
Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i
god tid om en utökning av servisanslutningen kommer att ske. Eventuell ﬂytt av beﬁntliga ledningar
bekostas av initiativtagaren.
Stadsnät
Stadsnät har ﬂera ledningar i området, inklusive
anslutning till fastigheten. Eventuell ﬂytt av dessa
ledningar kommer vara svårt då detta är ett av våra
huvudstråk, väldigt många kunder berörs.
Om så ändå blir fallet, förutsätter vi att kontakt görs
med oss i mycket god tid före byggstart. Initiativtagare
står för alla kostnader.
Kommentar

Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatören.
3.2 Sakägare
S17 Apollo 5

S18 Akademiska Hus AB

-
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Sammanfattning

Den här mobility management-studien (MM) ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset. Förslag på åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att gå och åka kollektivt har tagits fram med målet om att
inga nya parkeringsplatser ska anläggas.
Åtgärdsförslag har tagits fram för två olika alternativ med antaganden om antalet
besökare till kongresshuset. Åtgärderna har därefter effektbedömts utifrån
uppgifter och erfarenheter från andra projekt och lokala förutsättningar och
tillämpningar för Borås. Bedömningarna är behäftade med osäkerheter men ger
en indikation på möjligheterna med att skapa ett hållbart resande till
kongresshuset.
Åtgärdsförslagen är en blandning av informationsåtgärder för att påverkar
besökarens resa innan den börjar, t.ex. information om hur man ska resa till Borås
och till kongresshuset, åtgärder som förbättrar gånginfrastrukturen och tydliggör
gångstråken med vägvisning, samt åtgärder som gör det mer attraktivt att resa
med kollektivtrafik, t.ex. ökad turtäthet med direktlinjer och rabatterade biljetter.
Parkeringsbehovet utgår ifrån Borås Stads parkeringsnorm som säger att 50 %
av besökarna till samlingslokaler ska erbjudas en parkeringsplats. Detta är en hög
andel, högre än parkeringstalet i flera andra städer i Sverige. En mer rimlig ansats
för Borås kongresshus, utifrån det centrala läget och de goda förutsättningarna
att gå och åka buss, är parkeringstal på 0,25-0,3 parkeringsplatser per besökare.
Enligt den parkeringsbeläggningsstudie som genomförts i samband med
utredningen finns det en ledig kapacitet i omkringliggande
parkeringsanläggningar på ca 250 platser.
Alternativ 1: 700 samtidiga besökare, vilket innebär att högt räknat 350
parkeringsplatser behövs, med följande åtgärdsförslag:






Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar som visar bussavgångar
Hållbarhetsprofil för kongresshuset
Förbättrat gångstråk och vägvisning
Samnyttjande med befintlig parkering

Med dessa åtgärder finns det risk för ett underskott på parkering i området på ca
30 platser. Genom att öka omfattningen av information till mötesarrangörer och
besökare om att inte anlända med bil finns det möjligheter att nå målet. Med
tanke på den lediga kapaciteten i omkringliggande parkeringsanläggningar samt
att parkeringsbehovet är högt räknat, finns det ändå stor potential till att nå målet.
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Alternativ 2: 1000 samtidiga besökare, vilket innebär att högt räknat 500
parkeringsplatser behövs, med följande åtgärdsförslag:








Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar om bussavgångar
Hållbarhetsprofil för kongresshuset
Förbättrat gångstråk och vägvisning
Utökat kollektivtrafikutbud
Rabatterad kollektivtrafik och kombinerade evenemangs-resebiljetter
Samnyttjande med befintlig parkering

Med dessa åtgärder uppfylls troligen målet om att inte anlägga nya
parkeringsplatser, särskilt med tanke på att parkeringsbehovet är högt räknat.
Eftersom antalet besökare är större är också målgruppen som kan påverkas större,
vilket gör att åtgärdsinsatserna får större genomslag.
Båda alternativen förutsätter att mycket arbete läggs ner för att åtgärderna ska
bidra till att uppfylla målet. Samarbete krävs mellan Borås Stads berörda
förvaltningar, parkeringsbolaget, kongresshusets hyresgäst, m.fl. för att skapa ett
hållbart resande.

Innehållsförteckning
1.

Bakgrund
1.1
1.2

2.

Kongresshusets förutsättningar enligt detaljplanen
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1. Bakgrund

Detta är en mobility management-studie (MM) som ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset.
Syftet med MM-studien är att den ska utgöra ett underlag med förslag på hur
bilresandet till kongresshuset kan hållas så lågt att inga parkeringsplatser behöver
anläggas.
Utredningen har utgått ifrån de förutsättningar för att resa som finns idag kring
platsen och i centrala Borås. Kontinuerlig förankring har genomförts med aktörer
under utredningens genomförande. Startmöte hölls med representanter från
Boråsborås, Borås Stads parkeringsbolag och Tekniska förvaltningen. Därefter
samlades till ett möte för att sätta ambitionsnivå och diskutera mål för
utredningen där även representanter från Strategisk planering,
Miljöförvaltningen och byggherren IBAB deltog tillsammans med ovan nämna
aktörer. Fastighetsägare till omkringliggande fastigheter, Borås cityhandel,
övriga berörda förvaltningar, privata parkeringsbolaget Kanico, kommunala
parkeringsbolaget, m.fl. bjöds in vid en slutpresentation för att diskutera
föreslagna åtgärder och komma med synpunkter och förslag på MM-utredningen.

1.1

Mobility Management

Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan som handlar om att
främja hållbara transporter genom att förändra resenärers resmönster och val av
färdmedel. En ofta använd definition av mobility management är ”mjuka
åtgärder för att påverka resan innan den börjar”. Det innebär ofta ett
kostnadseffektivt sätt att öka andelen hållbara resor. Särskilt effektivt har det
visat sig vara när det genomförs i kombination med fysiska åtgärder eftersom
åtgärderna gör att infrastrukturen används mer effektivt.
Grundläggande för mobility management är användningen av mjuka åtgärder,
såsom information och kommunikation, organisation och samverkan, samt
marknadsföring. Exempel på vanligt förekommande åtgärder är cykelkampanjer,
service för gående och cyklande, resplaner för verksamheter, rabatterad
kollektivtrafik, resfria möten, etc.

1.2

Upplägg och avgränsningar

Utredningen har strukturerats enligt följande upplägg:



Förutsättningar för att resa till platsen i dagsläget
Exempel från andra städer
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Förslag på mål för resandet
Åtgärder som bidrar till att uppfylla målen om ett hållbart resande

Studien har endast fokuserat på framtida besökares resor, inte de anställdas resor.
Ytterligare avgränsningar är att anställda och besökare till högskolan och
verksamheter inom Simonsland inte har tagits med. Det finns goda skäl att
studera möjligheterna för hållbart resande för anställda och besökare till
omgivande verksamheter framöver i syfte att knyta samman området än mer med
centrala Borås.
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2. Nuläge och förutsättningar för resande till
platsen

2.1

Kongresshusets förutsättningar enligt detaljplanen

Det nuvarande Folkets hus i kvarteret Eolus ska byggas om till ett funktionellt
kongresshus. Kongresshuset avses kunna hålla minst tre stora möten per år med
ca 800 personer per möte, 12 större möten med ca 250 deltagare, 18 normalstora
möten med ca 150 deltagare och 30 mindre möten med ca 100 personer per möte.
Aktiviteter kommer att finnas både dag- och kvällstid, med huvudsakligen
konferens- och mötesaktiviteter under dagen och teater och konserter på kvällen.
Kapaciteten för kongresshuset kommer enligt detaljplanen att vara 1 500
samtidiga besökare.
Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska 50 % av besökarna till
användningsområdet kongress ha tillgång till bilparkering. Med 1 500 samtidiga
besökare ger det 750 bilparkeringsplatser.
Kongressanläggningen väntas ha relativt låg arbetstäthet med ca 5-6 fast
anställda. Vid större event kan ytterligare ca 200 anställda finnas i byggnaden.

2.2

Kongresshusets lokalisering

Planområdet för kongresshuset är centralt beläget vid korsningen Järnvägsgatan
och Allégatan vid Akademiplatsen. Platsen markerar början av
stenstaden/rutnätsstaden i centrala Borås. Vägnätet söder om planområdet har
stadskaraktär med breda trottoarer och hastighetsdämpade åtgärder för
fordonstrafik. Denna nordliga del av centrum är relativt kuperad med sluttningar
ner mot Viskan i väster.
Platsens centrala läge ger korta avstånd till viktiga punkter som Borås
resecentrum (700 m), Södra torget (600 m) och Stora torget (400 m). Borås
högskola med 13 000 studenter och drygt 700 anställda är granne med
kongresshuset. I omgivningen finns även flera andra arbetsplatser.
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Figur 2-1

2.3

Planområdets läge i staden. Röd punkt = planområde, vit = Borås resecentrum, mörkblå =
högskolan, ljusblå = Simonsland & Textilhögskolan, ljusgrön = Stora torget, mörkgrön =
Södra torget. Karta: Google Maps.

Målgrupper och hur de reser

Maxkapaciteten för kongresshuset beräknas till 1 500 besökare. Vid de flesta
tillfällen kommer antalet besökare vara markant lägre, även om flera möten
överlappar varandra.
Det finns mycket få uppgifter om resande i Borås Stad, både hur invånarna reser
och hur besökarna reser. I den här utredningen ligger fokus på besökarnas resor.
Som utgångspunkt har antaganden gjorts utifrån erfarenheter från andra
kongresshus i Sverige, då det antas att besökarna till Borås kongresshus kommer
resa på liknande sätt som besökare till andra städers kongresshus.
Målgruppen för Borås kongresshus är till största delen affärsresenärer för
konferenser och möten. För kvällsaktiviteter är målgruppen i första hand boende
i Borås med omnejd. Tre olika målgrupper har identifierats och följande
resmönster har antagits om inga åtgärder görs:
Besökare till flerdagarskonferenser. Dessa gäster kommer relativt långväga ifrån
och reser i huvudsak till Borås med buss, tåg och taxi. Deras första anhalt är
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resecentrum eller det hotell där de stannar över. Från resecentrum eller hotellet
rör de sig till största delen till fots eller med stadstrafiken. Resor med cykel är
generellt få. De reser oftare i grupp tillsammans med kollegor. De besökare som
anländer med bil parkerar i anslutning till hotellet.
Besökare till endagarskonferenser och möten. Dessa personer kommer till största
delen från Västra Sverige och Borås omnejd. De anländer i stor utsträckning med
buss eller tåg till resecentrum. Något fler besökare än gruppen ovan anländer i
privat bil. Antalet passagerare per bil antas vara relativt lågt, under 2 personer
per bil. Deras första anhalt är resecentrum eller ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset. Från resecentrum går de eller tar taxi. Andelen som
cyklar är generellt låg.
Besökare till kvällsaktiviteter. Detta är personer som till största delen bor i Borås
eller grannkommunerna. De anländer i hög utsträckning med privat bil, ofta i
sällskap med minst två personer per bil. I viss mån antas de även resa med lokaleller regionbuss, samt med cykel. Deras första anhalt är ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset eller någon av kollektivtrafikknutpunkterna
varifrån de går till fots.
Anställda vid kongresshuset. Det kommer finnas 5-6 heltidsanställda och ca 200
personer på lönelista som kallas in till evenemang. De anställdas resor har inte
behandlats i den här MM-utredningen. För att de anställda inte ska belasta
biltrafiksystemet och befintliga parkeringsanläggningar rekommenderas att en
plan för resandet tas fram.

2.4

Förutsättningar att resa

Till fots och cykel
Möjligheterna att färdas till fots och med cykel är goda kring planområdet.
Separerade cykelbanor finns utmed Järnvägsgatan, Sven Erikssonsgatan,
Skaraborgsvägen samt Yxhammarsgatan, se Figur 2-1. I övrigt färdas cyklister i
blandtrafik. Gångvägarna i centrala Borås skapar ett finmaskigt nät med breda
trottoarer. Delar av Allégatan samt Akademiplatsen, utmed Järnvägsgatan
mellan den norra högskolebyggnaden och planområdet, är ett gångfartsområde.
Den stenbelagda ytan kopplar samman högskoleområdet med centrum genom
Allégatan och Österlånggatan.
Restiderna till fots och med cykel mellan planområdet och ett par utvalda
målpunkter listas i tabellen nedan. Uppskattningen av restid för cykel respektive
till fots grundar sig på att cyklisten färdas i 12 km/h och fotgängaren i 5 km/h.
En hastighet på 12 km/h för cykel är relativt lågt räknat. Det baseras på att
cyklisten färdas i stadsmiljö med flera stopp på vägen.
Tabell 2-1 Reslängd och restider för fotgängare och cyklister till målpunkter i Borås.

Målpunkt

Reslängd [m]

Restid, gång [min] Restid, cykel [min]

Borås resecentrum

700

8

4

Stora torget

400

5

2

Södra torget

600

7

3
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Gångstråket mellan resecentrum och kongresshuset längs med järnvägsspåren
uppfattas som en relativt tråkig gångmiljö med karaktär av bakgata. Fotgängare
måste även korsa gatan för att sedan korsa igen, eftersom det bara finns gångbana
på ena sidan av Sven Erikssonsgatan, vilket är ologiskt och minskar
attraktiviteten.
En inventering av parkeringsmöjligheter för cyklar i Borås tätort genomfördes år
2013. Studien visade att det vid högskolans lokaler finns 500 tillgängliga platser
men enbart 135 var belagda. Dock var det stora skillnader mellan olika cykelställ
där några var överfulla. Detta tyder på att placeringarna inte är optimala.
Vid resecentrum är beläggningen på cykelparkeringarna generellt hög och
inventeringen pekar på att de behöver utökas. Nyligen anlades ett nytt bemannat
cykelgarage vid resecentrum vilket har använts flitigt. Inom centrumringen
visade inventeringen att cykelställen står relativt glest och att det ofta finns lediga
platser.

Kollektivtrafik
Borås har mycket bra kollektivtrafikutbud till Göteborg med minst 20minuterstrafik med buss från resecentrum. I högtrafik är det 10-minuterstrafik
eller tätare. Med tåg finns anslutningar mot Göteborg, Varberg, Alvesta/Kalmar
samt Herrljunga.
I direkt anknytning till planområdet ligger hållplatsen Högskolan där
stadsbussarna 1, 3, 7 och 31 stannar, se figur 2-2. Turtätheten varierar under
dygnet. Under högtrafik trafikeras hållplatsen med 6-minuterstrafik och under
lågtrafik med 15-minuterstrafik. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad och
plattformen klassificeras som grön standardnivå, det vill säga den högsta nivån.
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Högskolan

Hötorget

Resecentrum
Södra
Torget

Figur 2-2

Resväg med buss mellan högskolan och utvalda målpunkter i Borås.

Som beskrivet ovan ligger Borås resecentrum 700 meter från kongresshuset.
Därmed är planområdet strategisk väl beläget med nära kopplingar till både
regional som lokal kollektivtrafik. I Tabell 2-2 listas restiden med buss från
kongresshuset till var och en av de utvalda målpunkterna. Som resenär kan man
enbart resa med linje 31 mellan resecentrum och högskolan utan byten. Dock
trafikerar linjen sträckan enbart under högtrafik på förmiddag och eftermiddag.
Övriga tre linjer kräver byte på Södra torget vilket gör att restiderna för buss
generellt sett är längre från resecentrum till kongresshuset än med både cykel och
gång. Medelhastigheten för buss är enligt tidtabell 19 km/h.
Tabell 2-2 Restider för kollektivtrafikresenärer mellan kongresshuset och målpunkter i Borås inkl.
väntetid och gångsträcka.
Målpunkt

Restid [min]

Sträcka att gå
[meter]

Antal byten

10-18

50

1

Stora torget (hpl. Hötorget)

6

350

0

Södra torget

3

50

0

Borås resecentrum*

* Mellan resecentrum och Södra torget trafikerar linjerna 2, 5, 6 och 8.
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Bil och parkering
Centrala Borås är generellt sätt mycket tillgängligt för biltrafik. Stora delar av
centrum har dock gångfartsgator där alla färdmedel ska hålla en fotgängares
hastighet. I kartbilden nedan visas med cerise linjer de sträckor där gångfart
gäller. På resterande gator gäller maximalt 50 km/h. Även de viktiga
målpunkterna resecentrum, högskolan, Stora torget och Södra torget är
utmarkerade.

Figur 2-3

Gatunät i centrala Borås där bilar kan färdas (cyanfärgad linje) och gångfart (cerise linje).
Utpekade målpunkter: Borås resecentrum (vit), högskolan (mörkblå), Simonsland &
Textilhögskolan (ljusblå), Stora torget (ljusgrön) och Södra torget (mörkgrön).

Det finns även mycket god tillgång till parkering för bilar i staden. En inventering
har genomförts av befintliga parkeringsplatser i parkeringsanläggningar inom en
radie av 500 meter från kongresshuset, se Figur 2-4. Där finns idag cirka 1 800
parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten som drivs av Borås kommuns
Parkerings AB1. Dessutom byggs parkeringshuset Kungsbron om och kommer
när det är färdigt ha 272 platser. Valet av 500 m har gjorts för att likställa
gångavståndet till parkering med det till kollektivtrafikknutpunkterna. Det är ett
förhållandevis långt gångavstånd som ändå bedöms vara realistiskt för större
evenemang och med tanke på att kollektivtrafikutbudet är bra.
Parkeringsbolaget har inför föreliggande utredning (våren 2015) genomfört en
mindre beläggningsstudie som visar att den genomsnittliga beläggningen för alla
parkeringsplatser inom 500 m från kongresshuset är 80 % under förmiddagar och
63 % under eftermiddagar. Efter klockan 18 minskar beläggningen markant.
Fördelningen är relativt ojämn med några parkeringsanläggningar som har över
1

Det finns även allmän parkering på gatumark som inte är medtagen i studien. Den är tidsbegränsad och
bedöms därför inte vara relevant som evenemangsparkering.
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95 % beläggning och andra som har under 70 % på förmiddagen, se Tabell 2-3
för mer information. Sedan Simonsland öppnade efter upprustningen år 2013 har
beläggningen ökat generellt och framförallt på parkeringshuset Nybron (den
parkeringsanläggning som ligger närmast), se den grönmarkerade anläggningen
i figur 2-4.
Beläggning är förhållandet mellan totalt antal tillgängliga platser och antal
belagda platser. 80 % beläggning innebär alltså att 80 % av platserna är upptagna
vid just det tillfället, eller att 20 % av platserna är lediga. Teoretiskt innebär det
att det finns 360 platser lediga på förmiddagen i det studerade området. I
praktiken är det dock färre. Normalt uppstår så kallad söktrafik (extra resväg då
man letar parkeringsplats) vid 80-85 % beläggning, vilket innebär att man inte
ser en ledig plats direkt när man kommer in på parkeringen utan man för köra
runt lite. P-In system, system som hänvisar till lediga parkeringsplatser i entrén,
höjer denna nivå. Det är svårt att få högre beläggning än 95 % för att det då
upplevs som fullt (beroende på hur länge bilarna står parkerade). I och med att
anläggningarna är så pass utspridda som de är idag upplevs det som mer fullt och
söktrafiken är troligtvis också hög.

500 meter

Figur 2-4

Placering av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. (Blå=P-plats, röd=Endast
hyrplatser & grön=P-plats samt elladdplats.) Källa: Borås kommuns Parkerings AB.
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Tabell 2-3 Beläggningsstudie av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. Källa: Borås
kommuns Parkerings AB.
Parkeringsplats

Antal platser

Beläggning FM

Beläggning EM

Viskastrandsgymnasiet

104

84 %

92 %

Borås Öfwre

23

78 %

13 %

Högskolan

108

94 %

39 %

P-huset Nybron

185

96 %

52 %

Gjutaren

380

73 %

57 %

Bangården

140

91 %

60 %

Krokshallsberget

79

65 %

73 %

Viskaholm

26

73 %

62 %

Krokshall

54

56 %

76 %

Krokshallstorget

47

79 %

68 %

Elektra

59

83 %

73 %

Posthuset

7

100 %

57 %

Midasgaraget

93

70 %

61 %

Midasterassen

13

100 %

100 %

Hugin

37

97 %

73 %

Nornan

51

55 %

63 %

Övre Nornan

53

70 %

85 %

Valhall

76

90 %

72 %

De parkeringsanläggningar som ligger närmast kongresshuset, inom 200 m, är Phuset Nybron, Borås Öfwre, Högskolan och Elektra med sammanlagt 375
parkeringsplatser. I nära anslutning till högskolan ligger en anläggning som drivs
av Kanico, där enbart tillståndsparkering gäller. I några av de allmänna
parkeringsanläggningarna finns det också möjlighet att köpa särskilda tillstånd.
Dessa nyttjas till stor del som arbetsplatsparkeringar.

På de flesta av parkeringsanläggningarna inom 500 meter från
kongresshuset är det tillåtet att parkera i maximalt 1 dygn, med några
undantag. Avgiften per timme under dagtid, 09-18, varierar mellan 4 och 20
kr och på enbart tre anläggningar finns möjligheten att hyra en bilplats på
månadsbasis, se Tabell 2-4. På nästan samtliga 18 anläggningar är taxan
lägre under natten då den varierar mellan 1-4 kr/h. Kostnaden för parkering
över tid styr i stor utsträckning hur ofta och hur länge en bil står parkerad.
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Tabell 2-4 Villkor för parkeringsanläggningar inom 500 meter från kongresshuset.
Parkeringsplats

Maxtid [tim]

Avgift dagtid
[kr/tim]

Hyra/månad [kr]

Viskastrandsgymnasiet

24

4

-

Borås Öfwre

24

15

-

Högskolan

24

8

-

P-huset Nybron

2 dygn

10

700-800

Gjutaren

24

20

-

Bangården

24

4

-

Krokshallsberget

7 dygn

6

400

Viskaholm

24

8

-

Krokshall

24

10

-

Krokshallstorget

2

10

600

Elektra

24

10

-

Posthuset

1

20

-

Midasgaraget

24

18

-

Midasterassen

24

20

-

Hugin

24

10

-

Nornan

24

10

-

Övre Nornan

24

10

-

Valhall

24

10

-

Öster om centrala Borås har kommunen reglerat parkeringsmöjligheterna delar
av området Östermalm genom att minska gratisparkeringen och införa
boendeparkering. Liknande åtgärder planeras längre norrut i Östermalm.

2.5

Mål- och styrdokument i Borås

Borås vision 2025
Det finns tre strategiska målområden i Borås vision som har direkt beröring till
ett nytt kongresshus och resandet till det.
Det första målområdet är: Människor möts i Borås
Strategierna innebär att människor möts i spontana och planerade möten och
utbyter kunskap, erfarenheter och insikter. Nya mötesplatser skapas som
påverkar utvecklingen av staden.
Målområde 4 i visionen är: Livskraftig stadskärna
En attraktiv stadskärna är levande under dygnets flesta timmar med en blandning
av boende, handel och upplevelser. En av strategierna är att mötesplatser ska
utvecklas i stadsrummet. En annan att göra delar av stadskärnan bilfri och låta de
kollektiva färdmedlen dominera. Det ska även vara lätt för människor att förflytta
sig inom staden.
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Målområde 6 är: Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Skapa goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer för att
minska miljöbelastningen. Strategierna ska stimulera miljövänliga resvanor både
inom staden, kommunen och utifrån. Det ska vara lätt att förflytta sig till fots och
till cykel och fler ska resa med kollektiva färdmedel. Samverkan med Göteborg
och övriga Västsverige ska utvecklas så att fler får snabba, pålitliga och hållbara
transporter.

Borås Stads miljömål
Borås Stad har antagit miljömål för tidsperioden 2013-2016. Två övergripande
mål är intressanta för utredningen:




Energianvändningen ska bli mer effektiv,
med etappmålet:
 Minska energianvändningen med 15 % jmf med 2009
Minskad miljöpåverkan från trafiken,
med etappmålen:
 Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
 Bättre infrastruktur för cykling
 Det finns laddstationer för elbilar

Etappmålen följs av åtgärder och plan för uppföljning.

Trafikstrategi och parkeringsnorm
Borås Stad saknar strategiska dokument såsom trafikstrategi, cykelstrategi,
parkeringspolicy, mm. Det saknas även information om färdmedelsfördelning.
Parkeringsnormen, från 19982, anger att för ”samlingslokaler” under vilken
kongresshuset faller är behovsparkeringstalet 50 % av normalt besöksantal eller
15 % av maximalt besöksantal. I parkeringsnormen finns även en
samnyttjandenorm för Borås centrum där en reducering med 30 % av
parkeringsbehovstalen är möjlig.
För samlingslokaler behöver maxbehovet vara dimensionerande endast om det
ofta förekommer. Normalbehovet kan vara dimensionerande om maxbehovet
bara inträffar någon enstaka gång per år och lite "vild" parkering då inte bedöms
ge allvarliga olägenheter och trafiksäkerhetsrisker för omgivningen.
Samnyttjandemöjligheterna och möjligheterna till gatuparkering blir avgörande
för hur man i det enskilda fallet kan klara maxtillfällena och om de behöver vara
dimensionerande för kraven.

2.6

Framtida förändringar

Borås Stad arbetar med flertalet parallella planer gällande förtätning av bostäder,
verksamheter samt skapa ett mer hållbart trafiksystem i Borås tätort.

2

Parkeringsnorm 335:7, fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11.
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Campus 2025
Högskolan i Borås har tillsammans med Akademiska Hus tagit fram en
visionsplan för campusområdet, ”Campus 2025”. Visionen är att utöka
campusområdet med fler byggnader och stärka kopplingarna med centrala Borås.
Idag finns 5 800 helårsstudenter på Högskolan i Borås och uträkningar baserat
på visionen visar att antalet studenter kommer att öka till omkring 7 500. Även
inom forskningsområdet är ambitionen att växa avsevärt jämfört med dagens
cirka 700 anställda.
I visionsdokumentet pekas Allégatan och vägen från Resecentrum ut som
naturliga och viktiga stråk till högskolan. Strävan mot ett hållbart campus
innefattar även en strävan mot fossilfri mobilitet.

2.7

Sammanfattning av förutsättningarna

Följande förutsättningar ligger till grund för förslagen på åtgärder:

Lokalisering




Kongresshusets läge i centrum är en fördel för resande med gång, cykel
och kollektivtrafik.
Viktiga målpunkter för besökare, t.ex. resecentrum, hotell, Stora torget
och Södra torget ligger inom gångavstånd.
Närheten till högskolan stärker attraktiviteten för den delen av centrum.

Gång



Gångvänliga ytor utanför kongresshuset stärker viljan att gå.
Gångstråket från resecentrum upplevs som gent men ”tråkigt”, längs med
järnvägsspåren. Flera ologiska korsningspunkter gör att gångstråket
mindre attraktivt.

Cykel




Det finns cykelbanor till kongresshuset och relativt många
cykelparkeringar tillgängliga vid högskolan nära kongresshuset.
Beläggningen på cykelparkeringen resecentrum är hög vilket är en
nackdel.
Andelen besökare som cyklar antas generellt vara låg.

Kollektivtrafik





Utbudet med kollektivtrafik till Borås från framförallt Göteborg är mycket
bra.
Det är en fördel att det finns tillgänglighetsanpassade hållplatser direkt
utanför kongresshuset.
Stombussen har hög turtäthet.
Det är en nackdel att utbudet med direktbuss från resecentrum till
kongresshuset är dåligt. Byte krävs oftast på Södra Torget.
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Parkering och biltrafik







Det finns stor tillgång till parkeringsplatser inom 500 m från
kongresshuset.
Beläggningen är hög, ca 80 %, under förmiddagar på vardagar. Detta är
den dimensionerande tidpunkten för parkering.
Parkeringsanläggningarna ligger utspridda och kan vara svåra att hitta för
besökare.
Alla parkeringsplatser är avgiftsbelagda.
Borås centrum är relativt tillgängligt för biltrafik.
Det antas att antalet personer per bil för besökare som ankommer i bil till
endagsmöten är låg.

Visioner och mål


Både visionen och miljömålen stödjer satsningar på hållbara färdmedel
och att dessa prioriteras framför bilen.
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3. Exempel från andra städer

I detta kapitel ges inspiration i form av exempel på hur trafiksituationen har lösts
vid besöksintensiva anläggningar i andra städer. Exemplen beskriver hur
resonemangen kring resandet har gått i planeringsskedet, och i de fall
anläggningen är i drift, vilka erfarenheter som gjorts.

3.1

Uppsala konsert och kongress, Uppsala

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) är beläget mycket centralt i Uppsala,
endast 400 meter från Uppsala C och därmed med mycket god
kollektivtrafikförsörjning. Anläggningens totala kapacitet uppgår till över 3 000
personer, varav stora salens kapacitet utgör 1 120 personer. I närhet till
anläggningen hänvisas till hotell med sammanlagt 1 500 rum och 2 600 bäddar.
Totalt innehåller UKK 13 800 kvm BTA, fördelat på 8 våningar.
Parkeringsgarage finns i form av Centralgaraget (350 platser) och Kvarnen (300
platser) inom ca 200 till 300 meters gångavstånd. Avgiften i Kvarnen uppgår till
10 kr/20 min, och i Centralgaraget är avgiften 12 kr/20 min.
I samband med detaljplaneringen av Uppsala Konsert & Kongress gjordes även
en trafikutredning3. Denna bedömde parkeringsbehovet till mellan 190 (dagtid)
och 270 (kvällstid) parkeringsplatser vid större evenemang. I utredningen
räknades även beläggningen på parkeringsplatser inom 400 meters radie från
planområdet inklusive de platser som försvann i och med utbyggnaden, samt
tillkommande kapacitet i Centralgaraget med sina drygt 300 platser. Utredningen
landade i ett underskott på ca 30 parkeringsplatser kvällstid. För dessa hänvisas
till ledig kapacitet som bedöms finnas inom ett gångavstånd om ca 500-600 m.
Trafikutredningen indikerar även att parkeringsbelastningen lättar avsevärt om
evenemangstiderna anpassas till tidpunkt när de flesta arbetspendlare begett sig
hem.
Med hänsyn till osäkerheterna i bedömningarna lämnas även öppning för ett
framtida parkeringsgarage under Vaksala torg, i anslutning till planområdet. Här
finns utrymme för 180 platser i ett plan eller 360 platser i två plan.
Med beaktande till genomförd beläggningsstudie och beredskap för vid behov
framtida utbyggnad av parkeringsgarage under Vaksala torg, samt med hänsyn
tagen till det mycket goda kollektivtrafikläget, så tillfördes ingen parkering inom
egen fastighet. Fastigheten behövde med hänsyn till detta inte tillfogas något
parkeringsköp4.

3
4

Uppsala kommun, 2004, Detaljplan för kvarteret Gerd och Vaksala torg.
Telefonsamtal med Nina Hassaine Gustafsson, Uppsala Parkerings AB, 2015-05-06.
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3.2

Carlstad Conference Center, Karlstad

Carlstad Conference Center (CCC) invigdes i januari 2011 och drivs av Visit
Karlstad AB som ägs till 49 % av Karlstad kommun och 51 % av näringslivet.
CCC är en utbyggd konferens- och konsertanläggning i centrala Karlstad som
ligger 1 kilometer, eller 10 minuters promenad, från centralstationen där mycket
av stadens kollektivtrafik finns samlad. Innan ombyggnaden kunde
konferensanläggningen ta emot upp till 700 besökare medan den efter
ombyggnation innehåller en stor sal för 1 600 besökare, konferensrum,
restaurang och andra serviceytor.
Trots att CCC är en utbyggnad av befintlig konferensanläggning finns inga
cykelbanor som leder hela vägen fram till byggnaden. Däremot finns bra
gångstråk och bilvägar. I övrigt innehåller området bostäder, kontor, hotell och
andra verksamheter. Utmed CCC går Tage Erlandergatan som binder ihop
byggnaden med Karlstads centrum samt den större infartsleden Hagaleden.
Enligt trafikutredningen trafikerar 4 500 fordon per dygn Tage Erlandergatan,
med en beräknad ökning av antalet fordon till 4 800, där tillskottet av besökare
antogs stå för 80 % av trafikökningen.
Karlstad kommun hade ingen parkeringsnorm för konferensanläggningar innan
byggnationen av CCC, varför en parkeringsutredning genomfördes. I den fann
man det inte rimligt att parkeringsbehovet för 1 600 besökare skulle lösas. Istället
antogs ett normalvärde om 800 besökare vilket medförde ett parkeringsbehov om
mellan 200-250 parkeringsplatser. Vid stora evenemang beräknades maxbehovet
av parkeringsplatser till cirka 400 platser. Invid byggnaden anlades 216 bilplatser
medan resterande parkeringsbehov skulle täckas av befintligt utbud i närområdet.
Konferensanläggningen är välförsedd med kollektivtrafikförbindelser till stora
delar i Karlstad. Dock är restiden betydligt längre med kollektivtrafik jämfört
med gång och cykel mellan centrum och CCC. Närmaste hållplats ligger
90 meter från huvudentrén.
Förbindelserna till centrum har förbättrats med en ny gång- och cykelbro mellan
CCC och centrala staden. Det har även tagits politiska beslut att bygga en gång
och cykelbro över Klarälven i syfte att binda samman Karlstad än mer. För att
möta ett ökat cyklande till konferensanläggningen anlades 100 cykelplatser vid
huvudentrén.
I parkeringsutredningen för CCC föreslogs ett antal åtgärder i syfte att minska
besökarnas resande med bil:







Informera om gång-/cykelvägar samt gångtider och restider med cykel.
Tydlig vägvisning för fotgängare och cyklister.
Informera om var närliggande busshållplatser är lokaliserade.
Kollektivtrafikbiljett ingår i evenemangskostnaden.
Charterbusstrafik till evenemang.
Uppmana till samåkning.

Under våren 2015 har ett samarbete mellan CCC och Karlstad kommun startat
där kommunen lånar ut ett tjugotal cyklar till CCC och dess besökare.
Kommunens nya cykelplan kommer att inkludera utbyggnad av cykelstråk till
CCC, vilket förbättrar möjligheterna till säker cykling till evenemang. Vid större
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evenemang har besökare haft svårt att hitta lediga bilparkeringsplatser trots den
närliggande parkeringsanläggningen. Genom att arbeta mer aktivt med
information om hållbara färdmedel och andra MM-åtgärder finns stor potential
att minska andelen besökare som reser med bil.

3.3

Munktell arena, Eskilstuna

I den centralt belägna stadsdelen Munktellstaden byggs en ny inomhusarena
innehållande tre hallar för olika ändamål, däribland handboll, basket och mässor.
Den stora hallen rymmer 3 700 sittplatser och kan husera 4 500 gäster vid
konserter. Vid mässor och utställningar finns plats för 1 200 besökare om alla tre
hallarna används. Arenan har en hög miljöprofil gällande energianvändning och
transporter där kommunen arbetar med mobility management för att få fler att
resa hållbart till arenan.
Arenaområdet ligger drygt en kilometer, det vill säga 10 minuters promenad,
nordväst om Eskilstuna centralstation. Den nya arenan ska ersätta den nuvarande
handbollshallen som ligger på grannfastigheten. I övrigt planeras bostäder,
badhus och verksamheter i Munktellstaden i syfte att utvidga Eskilstunas
centrum över Eskilstunaån som skiljer staden i en nordlig och en sydlig del.
I dagsläget är Munktellstaden främst ett industriområde innehållande mindre
industrier men även idrottsanläggningar, konsertlokal och kontor. Området är
försett med breda gator i ett relativt finmaskigt nät men få gång- och cykelbanor
varför cykling till största delen sker i blandtrafik. Utmed den i Munktellstaden
genomgående huvudgatan färdades år 2011 6 000 fordon per årsvardagsdygn.
Området trafikeras av en stadsbuss, linje 6, och kopplar samman Munktellstaden
med Eskilstuna centrum med halvtimmestrafik under kontorstid.
Inom området planeras en stor utbyggnad av nya separerade gång- och
cykelvägar samt en ny bro för fotgängare och cyklister över Eskilstunaån i syfte
att skapa fler kopplingar mellan centrum och Munktellstaden. En busslinje
föreslås trafikera området med ökad turtäthet jämfört med idag samt nya
hållplatser intill viktiga målpunkter i området, exempelvis nya arenan. Den
största delen av gatorna i Munktellstaden är begränsade till 30 km/h, vilket även
kommer att gälla på de tillkommande gatorna. De nya gatorna ska verka för att
minska genomfartstrafiken och därmed förbättra boendemiljön och tryggheten i
området kring arenan.
På arenaområdet kommer inte några bilparkeringsplatser att anläggas utan
besökarna är hänvisade till befintliga platser. Inom 500 meter från arenan finns
knappt 800 bilparkeringsplatser och i centrum finns ytterligare 500 tillgängliga
platser. Inom Munktellstaden ska 750-850 cykelplatser, både utomhus och under
tak, anläggas i anknytning till den nya arenan.

Åtgärdsförslag
I den framtagna trafikstrategin för den nya arenan finns åtgärder för att främja att
större andel av besökarna reser hållbart till arenan:
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Fysiska åtgärder:





Ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån
Utökat gång- och cykelvägnät inom området
Nya gator ska minska genomfartstrafiken
Anlägga 750-850 säkra och attraktiva cykelparkeringsplatser

Mobility Management-åtgärder:






3.4

Skyltning och belysning för fotgängare och cyklister
Förbättrat kollektivtrafikutbud
Evenemangsbussar
Kampanjer för hållbart resande
Biljetter/Kombibiljetter till kollektivtrafiken

Malmö Live, Malmö

Kvarteret Malmö Live i Malmö är ett kombinerat kongress-, konsert- och
hotellkvarter som är under byggnation och invigdes i maj 2015. Läget är mycket
centralt, endast 150 meter från nedgång till Malmö C och har således ett mycket
gott läge sett utifrån tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel. Hela
kvarteret, tillsammans med bostäder och kontor, omfattar sammanlagt 90 000
kvm. Totalt kommer konsert-, kongress- och hotellanläggningen sysselsätta
mellan 250 och 500 anställda.
Den största kongressalen rymmer 1 500 deltagare, och intill denna finns en
utställningsyta på ca 3 000 kvm. Det finns 24 konferensrum av varierande
storlek, varav det största rummet tar 650 deltagare. Hotellet har sammanlagt 445
rum, två restauranger, skybar, mm. Konsertdelen består av två scener; den största
tar 1 600 besökare, medan den mindre scenen tar 850 besökare.
Malmö Live uppfördes efter en markanvisningstävling där flera arkitektbyråer
deltog. Vinnande bidrag var Schmidt/Hammer/Lassens bidrag ”Kontrapunkt”.
Bland bedömningskriterierna av bidragen var en av punkterna det
stadsstrukturella
greppet
avseende
platsen,
byggnaderna
och
kommunikationerna. Ett annat bedömningskriterium var hållbarhetsaspekter.
En ambition för projektet vad gäller stadsrummet har varit att skapa en bilfredad
kajpromenad och ta vara på platsens potential som mötesplats och vistelsemiljö.
Genom detta nyttjas både kontakten med vattnet och den visuella kopplingen mot
staden på bästa sätt. Trafik hänvisas i första hand till kvarterets norra sida.
Med sitt centrala läge är gång- och cykelmöjligheterna mycket goda.
Cykelparkering kommer att finnas ut mot Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan,
och stora ytor kommer avsättas för cykelparkering vid den norra entrén. Exakt
hur mycket cykelparkering som kommer finnas vet man först efter invigningen
då man också vet hur människor kommer att resa till Malmö Live. I
tävlingsförslaget för Kontrapunkt angavs sammanlagt 280 cykelparkeringsplatser vid Norra Entrétorget och Foajén. Cykelparkering anordnas på allmän
platsmark, då det inte finns kvartersmark att anordna det på. Däremot får bostäder
och kontor lösa sin parkering inom egen fastighet. En svårighet för anordnande
av cykelparkering är att avgöra vilken parkering som används av studenter
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(Högskolans nya administrationsbyggnad ligger alldeles intill) och vilken som
används av besökare till konserthuset. Därutöver finns flera andra funktioner och
verksamheter i området. Ambitionen har därför varit att hantera området som en
helhet. I planbeskrivningen anges att cykelparkering kommer att lokaliseras
utefter cykelströmmarna och placeras i direkt närhet till entréerna.
Gibraltargatan som ligger direkt väster om området tillförs gång- och cykelgata,
vilket förbättrar tillgängligheten med gång och cykel. Dessutom öppnas hela
området upp för cyklister.
Kollektivtrafikutbudet är mycket gott i området, med sin direkta närhet till
Citytunneln och station Malmö C och dess tågtrafik. Fem stadsbusslinjer angör
också hållplatser direkt i anslutning till planområdet, och de två körfälten längst
i norr på Neptunigatan avsätts i detaljplanen för en framtida spårvägsutbyggnad.
En av busslinjerna, linje 5, är den s.k. MalmöExpressen; en dubbelledad buss
som till stora delar lanserats enligt BRT-koncept.
Inför detaljplaneringen av Malmö Live genomfördes en parkeringsutredning,
vilken konstaterade att Malmö Parkering hade 17 anläggningar inom 500 meters
gångavstånd från anläggningen med totalt ca 2 000 parkeringsplatser.
Sammantaget kommer efter utbyggnaden ca 200 platser försvinna. Det bedömdes
inte finnas någon överkapacitet i dessa parkeringsanläggningar.
I Malmö Lives källarplan ordnades 213 parkeringsplatser, men behovet
bedömdes vara större än så. En större del av parkeringsbehovet har därför lösts
med parkeringsköp och samnyttjande i närliggande anläggningar. Bland annat
har Malmö stads kommunala p-bolag byggt ett nytt p-hus, Godsmagasinet, inom
100 meter från Malmö Live.
Parkeringsavgift tillämpas för samtliga platser. Avgiftsnivån ligger på ca 2025 kr/tim över hela dygnet, alla dagar och dygnsparkering kostar ca 120-180 kr
per dygn.
För långväga busstrafik finns en vändplan framför hotelldelen som kan användas
som vändslinga för på- och avlastning av resenärer. Här angör även taxi.
Mobility Management var vid tiden för planeringen av Malmö Live inte en
särskilt debatterad fråga, varför man inte använt detta i någon särskild
utsträckning.

3.5

Uppsala Arena, Uppsala

Uppsala planerar en ny arena i stadsdelen Norra Gränby som ligger ca 3 km från
Uppsala C. Uppsala Arena är en planerad evenemangsarena som kommer att få
en kapacitet om 8 000 – 10 000 åskådare beroende på evenemang och innehåller
utomhusarena för friidrott, inomhusarena, ishallar, tennishallar, bandyhall, m.m.
Läget är perifert i Uppsalas nordöstra utkant och kommer att ligga intill två större
köpcentrum (Gränby Centrum och Gränby Köpstad). Det finns åtta olika
cykelstråk till och från arenan som studerades utifrån standard och hur gen
sträckningen var. Endast två av dessa hade en genhetskvot 5 under 1,25 (god
standard), medan övriga sex stråk hade en genhetskvot på mellan 1,25 och 1,5.
5

Kvoten mellan vägnätsavstånd och fågelvägsavstånd.
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Flera brister längs med stråken noterades såsom saknade länkar, avsaknad av
trygga passager eller otrygga stråk etc. Från Uppsala C till hållplats Gränby C är
kvoten mellan restiden för kollektivtrafik och restiden för bil god och turtätheten
hög. Hållplatsen ligger ca 500 meter från arenan. Till flertalet övriga stadsdelar
är dock kollektivtrafiken inte fullt lika konkurrenskraftig med bilen. En
tillgänglighetsanalys för kommande utbyggnad av Uppsala Arena6 har gjorts.
Utredningens syfte var att studera trafikförutsättningarna för den kommande
exploateringen och dess närområde och hur en god tillgänglighet till området ska
kunna säkerställas.
Behovet av bilparkeringsplatser för Uppsala Arena utan att särskilda åtgärder
vidtas för att påverka färdmedelsvalen och förbättra tillgängligheten, uppgår till
1 100 – 1 300 bilplatser. Fredagar och lördagar under september månad är dimensionerande för området. Utomhusfriidrotten, tennishallarna, bandyhallen och
ishallarna väntas tillsammans generera ett visst samtidigt besökande i form av
träningar och matchdagar, vilket uppskattningsvis bedömts till mellan ca 500 och
2 000 samtidiga besökare beroende på om Almtuna ishockey har matchdag eller
inte.
Antalet besökare till köpcentret Gränby Centrum bedömdes under maxtimmen
uppgå till 3 750. Av dessa beräknades ca 10-20 % även besöka Uppsala Arena
vid match- och evenemangsdag. Gränby Köpstad är inte befintligt, men väntas
få något mindre antal samtidiga besökare jämfört med Gränby Centrum.
Den teoretiskt lediga kapaciteten i området bedömdes uppgå till 420 bilplatser.
Därmed hade området i sin helhet varit kort på ca 700 – 900 platser vid ett utsålt
arenaevenemang. Utmaningen för planeringen var att inga nya parkeringsplatser
kunde tillförskaffas inom arenans tomt eller i övriga delar av området och att
samnyttjande var tvunget att tillämpas i största möjliga utsträckning.

Åtgärdsförslag
Två paket med åtgärder togs fram för att främja tillgängligheten till arenan, ett
baspaket och ett extra-paket:
Baspaket:






Förstärk kollektivtrafiken vid stora evenemang
Informera om resmöjligheterna på arrangörens/evenemangets webbsida,
och uppmuntra samåkning
Bygg ut gång- och cykelvägnätet
Ljussätt ett arenastråk för gång och cykel till arenan
Erbjud bra cykelparkering inom arenans kvartersmark

Extra-paket:






6

Kombinera inträdes- och resebiljetter
Uppmuntra ökad charterbusstrafik genom förmånliga biljetter
Anpassa trafikljusen vid större evenemang (för att effektivisera
trafiksystemet)
Avgiftsbelägg parkering
Samnyttja parkering med handel

Trivector, rapport 2014:51, Tillgänglighetsanalys för Uppsala Arena
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4. Resande till kongresshuset om inga åtgärder
genomförs

Kongresshuset uppförs enligt detaljplanen för 1 500 besökare. Det kommer dock
vara mycket ovanligt med 1 500 samtidiga besökare. Ett mer realistiskt
antagande, vilket kan inträffa ett par gånger per år, är att det genomförs en större
kongress och ett ”mellanstort möte” samtidigt, vilket skulle ge ca 1 000 samtidiga
besökare, se tabell 4-1. Ett mer normalt besöksantal som troligen kommer
inträffa flera gånger per år är mellan 400 och 600 i form av t.ex. två mindre möten
och ett stort.
Med det i åtanke föreslås att resandet bedöms för två alternativ:
1) 700 samtidiga besökare
2) 1 000 samtidiga besökare
Tabell 4-1 Bedömt antal besökare och möten på kongresshuset enligt av kommunen framtagen
riskanalys.

Det antas att dessa besökare är på plats under förmiddagen, vilken är den
dimensionerande tidpunkten för parkering enligt beläggningsstudien. För de
tillfällen när antalet besökare skulle bli högre än 1 000 föreslås att en
beredskapsplan för ”sällantoppar” tas fram.

Bilandel och parkeringsbehov till kongresshus
Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska 50 % av besökarna till
användningsområdet kongress ha tillgång till bilparkering. Det finns anledning
att ifrågasätta om det är rätt nivå. Om 50 % av besökarna är bilförare innebär det
en bilandel på ca 60 % (i genomsnitt sitter det 1,2 personer per bil), vilket är en
hög andel. Läget för kongresshuset och det goda utbudet med kollektivtrafik gör
att en bilförarandel på under 50 % är högst rimlig.
I både Uppsala och Karlstad har lägre parkeringstal använts vid beräkningarna
av parkeringsbehovet för sina kongresshus. I ”Trafikutredning Uppsala konsertoch kongresshus” görs bedömningen att 40 % av besökarna anländer med bil och
att antalet personer per bil är 2,5 stycken, dvs. väsentligt högre än 1,2 personer
per bil som är genomsnittet i Sverige för alla typer av resor. Detta utmynnar i ett
parkeringstal på mellan 0,16 och 0,22 parkeringsplatser per besökare.
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Parkeringsutredningen för Karlstad CCC utmynnade i parkeringstal på 0,25-0,3
parkeringsplatser per besökare. Liknande normvärden för samlingslokaler,
biografer, idrottsanläggningar, etc. finns för andra städer i Sverige. Varken
Uppsala eller Karlstad har genomfört några särskilda åtgärder för att minska
bilresandet utan har bedömt att läget och det goda utbudet av kollektivtrafik och
infrastruktur för gång och cykel är tillräckligt. Den potential som läget och
utbudet ger ska med andra ord inte underskattas.
Det är med andra ord rimligt att anta att bilandelen till kongresshuset kommer att
vara lägre än vad den gällande normen anger. Om andelen bilförare istället för
50 % är 30 % och det antas att antalet personer per bil under förmiddagen är 1,2,
leder det till att 36 % av besökarna kommer med bil. Om antalet personer istället
är 2,5, som Uppsala räknar med, blir andelen besökare som kommer med bil
75 %. 30 % bilförarandel motsvarar 210-300 parkeringsplatser, betydligt lägre
än vad normvärde ger.
Parkeringsbehovet för alternativ 1, med 700 samtidiga besökare, innebär med
30 % bilförarandel att 210 parkeringsplatser behöver anläggas istället för 350
enligt normen.
Parkeringsbehovet för alternativ 2, med 1 000 samtidiga besökare, innebär med
30 % bilförarandel att 300 parkeringsplatser behöver anläggas istället för 500
enligt normen.

Samnyttjande
Eftersom de allra flesta parkeringsplatserna inom 500 m från kongresshuset inte
är reserverade för en viss persons bil finns det möjligheter till samnyttjande av
de befintliga platserna. Enligt Borås Stads parkeringsnorm kan en reducering
med 30 % av parkeringstalen komma ifråga för exploateringar inom Borås
centrum. Det skulle innebära en sänkning med 105 parkeringsplatser för
alternativ 1 och med 150 parkeringsplatser för alternativ 2.
Den beläggningsstudie som har genomförts indikerar att det finns en ledig
kapacitet på ca 250 parkeringsplatser under den dimensionerande tidpunkten på
förmiddagen. Den lediga kapaciteten är med andra ord större än reduceringen av
parkeringsplatser på grund av samnyttjande.
Många parkeringsplatser upptas i dagsläget av förvärvsarbetande på förmiddag
och eftermiddag. Om fler platser behöver frigöras till förmån för besökare kan
beteendepåverkande insatser mot arbetsplatser genomföras. Det är troligt att
bilandelen är högre för kvällsevent. Därför är det bra om dessa kan anpassas till
tidpunkt när de flesta arbetspendlare begett sig hem.
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5. Resande till kongresshuset om åtgärder för
minskat bilresande genomförs

Målet är att inga nya parkeringsplatser ska anläggas. Det innebär att
möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt till kongresshuset ska vara så bra
att de utgör förstavalet, samt att befintliga parkeringsanläggningar ska kunna
användas i så stor utsträckning som möjligt.
Utifrån de två målalternativen som beskrivits i kapitlet ovan, har åtgärder som
minskar användandet av bil och ökar användandet av kollektivtrafik, gång och
cykel tagits fram, se kapitel 5.1. Åtgärderna som beskrivs är en blandning som
påverkar besökarnas resor till platsen och som förbättrar de fysiska
förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt genom bättre tillgänglighet
och ökad attraktivitet.
Effektbedömningarna (kapitel 5.2) tar fasta på att den primära målgruppen är
besökare till kongresshuset. Det är personer som till stor del kommer utifrån, från
andra kommuner och platser i Sverige och utomlands. Besökare karaktäriseras
av att inte ha en fast resvana utan vara öppna för att använda det eller de
färdmedel som är lättast för tillfället. Det antas att besökarna till största delen
kommer att anlända med kollektivtrafik till Borås resecentrum och därefter välja
kollektivtrafik eller att gå när de rör sig inom staden. De kommer cykla i liten
utsträckning. Därför har fokus lagts på förslag som gör det enklare, lättare och
mer naturligt att gå och/eller åka kollektivt inom Borås, till förmån för att ta bilen.
Med tanke på kongresshusets läge är flera av de föreslagna åtgärderna till stor
nytta för allmänheten, boende, studenter, anställda och övriga besökare.
De beskrivna åtgärderna bedöms ha en positiv effekt på resandet med gång, cykel
och kollektivtrafik till kongresshuset. Exakt vilken effekt är svår att uppskatta.
Det finns få utvärderingar där effekten av genomförda åtgärder på besökares
resor har undersökts. De bedömningar som gjorts utgår därför från kända effekter
för andra målgrupper, t.ex. för boende och anställda. Därefter förs ett
resonemang kring möjliga effekter på besökares resor.

5.1

Beskrivningar av föreslagna åtgärder

Följande åtgärder bedöms vara viktiga för att minska andelen besökare som
anländer med privat bil till kongresshuset. För var och en av åtgärderna beskrivs
vad den innebär, bedömd effekt, ansvarig och när åtgärden bör genomföras för
att få bäst effekt.
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Information om hur man reser till kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

En av de viktigaste åtgärderna är att tydligt informera om vilka
möjligheter det finns att resa till Borås och till kongresshuset.
Besökare behöver tidigt kunna söka information om var buss- och
tågstationer ligger, vilka bussar som går till kongresshuset och om
gångstråk. Informationen bör finnas på kongresshusets webbsida och
vara lätt att hitta. Information om gångvägar, bussutbud, cykelvägar
och cykelparkering bör komma före information om bilvägar och
bilparkering för att på så sätt visa på prioriteringen av hållbara
färdmedel. Det bör finnas länkar till reseplanerare för gång, cykel och
kollektivtrafik där platsen redan är ifylld som målpunkt. Samma
information bör också vara tillgänglig på kommunens webbsida.
Vid kongresser och större möten bör kongresshusets anställda aktivt
sprida information om resealternativ och se till att reseinformation når
besökarna genom program, inbjudningar och ev. kongresswebbsidor.
På hemsidan kan även information om fördelarna med att välja
hållbara färdmedel framför bilen inkluderas.
Ett exempel på det är Uppsala Konsert och Kongress som på sin
webbsida tydligt prioriterar att informera om hur besökaren på bästa
sätt ska färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik. Hänvisning till
bilparkeringsplatser sker separat och till befintliga
parkeringsanläggningar i centrum.

Effekt

Effekten är svår att uppskatta och beror till stor del på vilken tid som
läggs på att löpande informera om resmöjligheterna och hur det
kommuniceras.
Från sammanställningar av studier med rådgivning till anställda på
arbetsplatser visar på 12 % minskning av bilresandet och för boende
en minskning med 14 % av ensamåkandet med bil.
Besökare är en grupp som lätt tar till sig information och är lätta att
påverka. Med det i åtanke antas effekten för besökare vara minst lika
hög som för anställda och boende. Lågintensiv information: ca 5 %
minskat bilresande. Högintensiv kontinuerlig information: ca 20 %
minskat bilresande.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst, samt mötesarrangörer

Genomförandefas Användarskede
En plan för informationsspridning kan påbörjas när hyresgästen är
utsedd. Åtgärden kan påbörjas omgående. Den bör uppdateras
regelbundet så att informationen alltid är aktuell.
Källa

7

Department for Transport, London7

Department for Transport, London, Smarter choices – Changing the Way We Travel, 2005
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Forma och kommunicera en hållbarhetsprofil för kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Borås kongresshus kan genom en tydlig hållbarhetsprofil, både
gällande energieffektivitet och transport, förmedla en bild för
anläggningen som uppmuntrar besökare att resa hållbart.
I hållbarhetsprofilen bör utbildning för anställda ingå om hur hållbara
resor ska kommuniceras och vilka förslag som ska ges till kongressoch mötesarrangörer. Vid speciella tillfällen med många besökare bör
personalen också ha kunskap om hur en plan för sällantoppar kan
genomföras.

Effekt

Åtgärden har ingen effekt i sig, men bidrar till att andra åtgärder får
större effekt.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst är ansvarig. Borås Stads MM-ansvarige
kan ge stöd.

Genomförandefas Användarskede
Åtgärden kan påbörjas omgående och ingå som kriterium i
upphandlingsförfarandet till hyresgäst.

Information på plats om resmöjligheter till fots och kollektivtrafik
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Åtgärden syftar till att informera och uppmuntra kongresshusets
besökare om hur de kan ta sig till fots och med kollektivtrafik när de
är på plats. Informationen kan förmedlas via digitala
informationsskärmar och tryckt information och bör bestå av resväg
och restid till olika målpunkter, taxiplatser mm. beroende på om
besökaren vill gå, resa med kollektivtrafik, åka taxi eller kanske cykla.
Information om kollektivtrafikavgångar kan förmedlas med hjälp av
realtidsskyltar i foajén.
Information kan förmedlas antingen som punktinsatser, kontinuerligt
eller båda delarna. Information och marknadsföring av kollektivtrafik
får större effekt om det kombineras med en förändring i utbud, t.ex.
en ny linje, högre turtäthet etc.

Effekt

En rapport som bygger på Smarter Choices visar att effekten av
information och marknadsföring av kollektivtrafiken varierar med 0,93,8 % färre bilresor per år. Ju tidigare marknadsföringen sker då ett
område ska bebyggas desto större effekt får den på minskat
bilresande och ökat kollektivtrafikresande. Effekten berör alla
resenärer.
För besökare antas effekten vara relativt låg. Det är däremot en
åtgärd som ger ett positivt intryck på besökarna.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst

Genomförandefas Realtidsskärmar kan ingå som en del i byggskedet, övrigt i
användarskede.
Åtgärden kan påbörjas omgående
Källa

8

Smarter Choices, 20108

Cairns et al, 2010, Smarter Choices: Assesing the Potential to Achieve Traffic reduction Using ’Soft
Measures’, Transport Reviews
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Förbättrad gånginfrastruktur
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare

Beskrivning

Gångstråket mellan kongresshuset och resecentrum bör förbättras
genom en genare sträckning och med tydligt företräde för fotgängare
och cyklister vid korsningspunkter med biltrafik. Det är även viktigt att
gång- och cykelvägar knyter an till busshållplatser och övriga gångoch cykelnätet i Borås. Aspekter som värderas högt hos fotgängare
är trygghet, genhet samt att gång- och cykelvägarna leder ända fram
till målpunkten. En upprustning av gångstråket kommer en stor del av
allmänheten till nytta och leder till en trafiksäkrare trafikmiljö.
Gångstråket från Stora Torget är i dagsläget av bra standard och
kräver inga åtgärder på kort sikt.

Effekt

Studier visar att boende/anställda i ett område med goda
förutsättningar för gång går 2-4 gånger mer och kör 5-15 % mindre bil
jämfört med boende/anställda i område med sämre förutsättningar för
gång.
För besökare bedöms ett förbättrat gångstråk ha en positiv effekt
under förutsättning att den kommuniceras av kongresshusets
anställda. En minskning med ca 5 % färre bilresor antas.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Planering
kan påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.
Källa

Litman, 20149

Inbjudande stråk och vägvisning för fotgängare
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare & informationsåtgärd

Beskrivning

Tydlig vägvisning i form av skyltar och ljussatta stråk underlättar för
besökaren att ta sig fram i staden. Skyltning syftar till att visa den
snabbaste färdvägen till viktiga målpunkter och göra resan
överskådlig genom att ange avstånd. Stråket mellan kongresshuset
och resecentrum bör skyltas upp och kan även utformas med ljusoch färgsättning för att göra gångvägen mer attraktiv. Stråket mellan
Södra Torget och kongresshuset bör skyltas upp. Åtgärden kommer
även besökare till högskolan till gagn.

Effekt

Den exakta effekten av vägvisning är osäker, men ett förbättrat
gångstråk ha en positiv effekt för besökare. Det innebär en trygghet
för besökaren att snabbt och utan omvägar hitta till sitt slutmål. En
minskning med ca 5 % färre bilresor antas.
Åtgärden bör kommuniceras för bästa effekt.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Den kan
påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.

9

Todd Litman, Land Use Impacts on Transport – How Land Use Factors Affect Travel Behavior, 2014

27
Trivector Traffic

Förbättrat utbud av kollektivtrafik
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

Stadsbusslinje 31 trafikerar korta perioder på morgonen och
eftermiddagen vilket inte är tillräckligt då större evenemang
arrangeras i kongresshuset. Under övrig tid tvingas resenärer byta på
Södra Torget. Samtal bör föras med Västtrafik för att se över
möjligheten att utöka turtätheten. Ett alternativ är att ha tillfälliga turer
när större kongresser och event anordnas. Busslinjen kan då även
skyltas upp så att det blir tydligt att den går till kongresshuset. Ett
annat alternativ är att öka turtätheten över hela dagen.
Genom åtgärden förbättras möjligheten för fler besökare att resa utan
bil. Hållplats Högskolan ligger i direkt anslutning till kongresshuset
och är tillgänglighetsanpassad.

Effekt

Studier visar att om turtätheten ökar med 10 %, ökar andelen
resenärer med ca 1 %. Effekten kan bli större om samordning sker
med information och kampanjer om kollektivtrafiken. Effekten berör
alla resenärer.

Ansvarig

Borås Stad och Västtrafik

Genomförandefas Åtgärden faller till viss del utanför detaljplanen för kongressområdet.
Samtal med Västtrafik kan påbörjas omgående. Åtgärden kan ingå i
en plan för sällantoppar.
Källa:

10

Holmberg, 201310

Bengt Holmberg, Ökad andel kollektivtrafik – hur?, 2013.
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Biljett ingår i evenemangskostnad
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

För att uppmuntra fler besökare till att använda kollektivtrafiken kan
kostnaden för resan ingå i kostnaden för evenemanget, dvs.
entrépriset ökar med kollektivtrafikkostnaden. Genom åtgärden ökar
möjligheten för att fler besökare ska välja att resa kollektivt till och
från evenemanget. Åtgärden kan vara standard för alla event eller
ingå som tillval om mötesarrangören önskar. För att få effekt måste
åtgärden kommuniceras till besökaren.
Ännu större effekt kan fås om reskostnaden rabatteras eller ingår
kostnadsfritt i entrébiljetten. Köpet av den rabatterade
kollektivtrafikbiljetten kan i så fall ske samtidigt som anmälan till
evenemanget. Arrangören av konferensen har sedan möjlighet att
fakturera kostnaden tillsammans med övriga konferenskostnader.
Liknande upplägg har genomförts i flera städer kopplat till
idrottsevenemang, t.ex. i Luleå där man mot uppvisande av
matchbiljett till Luleå basket åker gratis med kollektivtrafiken.
Sommaren 2014 erbjöd Havets Hus i Lysekil fri entré för barn vid
uppvisande av sitt västtrafikkort.

Effekt

Effekten är osäker för de fall där kollektivtrafik ingår i biljettpriset utan
reduktion.
Studier visar att vid en rabatt på 20 % av priset för en resa ökar
antalet kollektivtrafikresenärer med 6 %.
Åtgärden bör kombineras med information och marknadsföring för att
uppnå högsta möjliga potential.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst,
Åtgärden förutsätter samarbete med Västtrafik och Borås Stad

Genomförandefas Användarskede
Källa

5.2

Trafikverket, SKL, 201211

Bedömningar av åtgärdernas effekter

Bedömningar av åtgärderna har gjorts för de två alternativen som beskrivs i
kapitel 4 för att se om och hur målet om att inga nya parkeringsplatser ska behöva
anläggas kan uppfyllas. Bedömningarna ska ses som inriktningar för vad som är
möjligt, inte som exakta tal. Att 50 % av besökarna ska erbjudas en
bilparkeringsplats är, som tidigare sagts, en hög siffra. Som en försiktig
utgångspunkt har ändå det värdet använts vid bedömningarna av antalet
parkeringsplatser som behöver anläggas.

Alternativ 1: Dimensionering av 700 samtidiga besökare
I det första alternativet antas att 700 besökare är dimensionerande, vilket innebär
att högt räknat 350 parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser
på annat sätt.
Med ett informationspaket där kongresshusets anställda aktivt informerar om hur
man reser till Borås med buss och tåg, samt tar sig inom Borås till fots, med cykel
11

Trafikverket, SKL, Kol-TRAST – Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, 2012.
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och kollektivtrafik tillsammans med utformning av inbjudande stråk och
vägvisning kan stora effekter fås på resandet. Det förutsätter välutbildad personal
som följer och kommunicerar den hållbarhetsprofil som utformats för
kongresshuset.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 140 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar för kollektivtrafik och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 7 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 70 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =105 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt

Tabell 5-1 Sammanfattning av åtgärdsförslagens effekter i % och antal p-platser för alternativ 1.
Åtgärd

Effekt %

Effekt, antal pplatser

P-platsbehov

Effekt, ackumulerat
antal p-platser

350

Information om hur man reser

20

140

210

Information på plats i foajén

1

7

203

Hållbarhetsprofil

-

-

203

Stråk och vägvisning

5

35

168

Förbättrad gånginfrastruktur

5

35

133

Samnyttjande

30

105

28

Antal parkeringsplatser att anlägga

28

Med de föreslagna åtgärderna för alternativ 1 finns det risk att ett underskott på
ca 30 parkeringsplatser bildas. Med tanke på att den lediga kapaciteten är högre
än det antal som reduceras på grund av samnyttjande (250-105=145 platser), bör
det inte bli några problem för besökare att hitta en parkeringsplats.
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Alternativ 2: Dimensionering av 1 000 samtidiga besökare
I alternativ 2 antas att 1 000 besökare är dimensionerande vilket innebär att högt
räknat 500 parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser på annat
sätt.
Flera av åtgärderna som föreslås för att uppnå målet är samma som ovan, men
med tillägget att satsa på åtgärder inom kollektivtrafik. Information till
mötesarrangörer och besökare är fortsatt den grundläggande åtgärden,
kompletterat med insatser för förbättrad gånginfrastruktur och kollektivtrafik.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 200 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 10 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 100 parkeringsplatser färre

Utökat kollektivtrafikutbud på linje 31, direktlinje mellan resecentrum och
kongresshuset, vid speciella tillfällen när besökstoppar nås.


Ca 2 % om turtätheten ökar med 20 % = 20 parkeringsplatser färre

Rabatterad kollektivtrafikbiljett som bokas/ingår i samband med evenemang.


Ca 6 % om avgiften sänks med 20 % = 60 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =150 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt
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Tabell 5-2 Sammanfattning av åtgärdsförslagens effekter i % och antal p-platser för alternativ 2.
Åtgärd

Effekt %

Antal
parkeringsplatser

P-platsbehov

Ackumulerat antal
parkeringsplatser

500

Information om hur man reser

20

200

300

Information på plats i foajén

1

10

290

Hållbarhetsprofil

-

-

290

Stråk och vägvisning

5

50

240

Förbättrad gånginfrastruktur

5

50

190

Utökat kollektivtrafikutbud

2

20

170

Rabatterad kollektivtrafikavgift

3

60

110

Samnyttjande

30

150

-40

Antal parkeringsplatser att anlägga

-40

Om alla föreslagna åtgärder i alternativ 2 genomförs finns med andra ord
möjligheten att uppnå målet med att inte anlägga nya parkeringsplatser.

Parkeringsköp
För rättvisans skull bör parkeringsköp av de platser som samnyttjas övervägas.
Att bara föreslå samnyttjande av befintliga anläggningar utan att betala något för
det kan upplevas som att möjligheten utnyttjas. Ett parkeringsköp bidrar till att
utveckla parkeringssituationen i Borås och möjliggör investeringar i framtida
lösningar.

”Plan B” – planläggning av en framtida parkeringsanläggning
På flera andra platser ingår reservat eller planer för framtida
parkeringsanläggningar som en säkerhet om uppsatta mål om hållbart resande
inte skull uppfyllas. Då har kommunen rätt att kräva av fastighetsägaren att
parkeringsbehovet tillgodoses genom att planen för parkeringshus eller -garage
verkställs. Kommunen säkerställa att parkeringsbehovet uppfylls och att
åtgärderna genomförs i avtal. Om parkeringsbehovet visar sig överstiga ett visst
antal, så har kommunen rätt att kräva att fler parkeringsplatser anläggs i
efterhand.

Förslag på övriga åtgärder i området
Det finns flera andra åtgärder som kan påverka trafiksituationen positivt i
området, men som ligger utanför kongresshusets direkta påverkan. Några av dem
beskrivs översiktligt nedan:
Översyn av smarta och säkra cykelparkeringar: En översyn av antal, placering
och standard på cykelställ bör göras i området runt högskolan och kongresshuset.
Översynen bör följas av en plan för komplettering av cykelparkering. Åtgärden
bedöms framförallt öka andelen cyklister till högskolan och omgivande
verksamheter. För kongresshuset bidrar det framförallt till hållbarhetsprofilen,

32
Trivector Traffic

samt att besökare har möjlighet att anlända med cykel och kunna parkera säkert.
Ansvarig: Borås Stad, högskolan, fastighetsägare i området
Grön resplan för högskolan och omgivande verksamheter: En stor del av
bilresandet i området genereras av anställda vid högskolan och övriga
verksamheter. Genom att ta fram en s.k. Grön resplan där resandet till och från
arbetet samt i tjänsten analyseras, skräddarsys åtgärder utifrån de mål
verksamheten har. Syften kan vara att minska miljöpåverkan från verksamhetens
resor och transporter, att de anställda får bättre hälsa och att minska kostnaderna
för verksamhetens transporter. Genom minskat bilresandet kan kapaciteten i
parkeringsanläggningarna öka till förmån för t.ex. andra målgrupper. Ansvarig:
Borås Stad, högskolan och andra verksamheter i området
Parkeringsstrategi för området/centrala Borås: En översyn av antal
parkeringsplatser, avgifter, beläggning, tillstånd och förhyrda platser, samt vilka
som parkerar under vilka tider skulle ge värdefull information till en
parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin kan ge inriktning om vilken utveckling
bilparkeringen ska ha i centrala Borås och bidra till skapa en livskraftig
stadskärna enligt Borås Stads vision.
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SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Centrum,
Remus 5
Sökande vill göra en påbyggnad på befintlig bebyggelse i två våningar, för att möjliggöra fler bostäder.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

2016-05-26
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-26
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0791 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-05-24 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-06-07

Dnr 2015/KS0791
Ert dnr BN 2015/2195

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked
Centrum, Remus 5
Det extremt goda kollektivtrafikläget, i direkt anslutning till Södra torget, gör att
Kommunstyrelsen är beredd att under detaljplanearbetet studera möjligheterna till
avsteg från parkeringsnormen.
Detaljplanen ska säkerställa att områdets kulturhistoriska värden inte går förlorade.
Kommunstyrelsens är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten
att ändra detaljplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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