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Ärende	  149:	   Stärkt	  närdemokrati	  genom	  nya	  former	  för	  dialog	  med	  

kommuninvånarna	  	  
 
Botkyrka kommun, som under många år haft en bristande närdemokrati, är den kommun i 
Stockholms län där minst andel utnyttjade sin rösträtt vid valet 2014. Valdeltagandet minskade 
samtidigt som förtroendet för politiken är fortsatt lågt. Åtgärder bromsas upp av en tungrodd 
byråkrati och många invånare känner att de inte kan påverka kommunala beslut.  
 
Ett exempel är frågan om Tullinge egen kommun. Tullingebor engagerade sig och lyckades samla 
in närmare 7 000 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning. I folkomröstningen 
röstade 67 % av Tullingeborna JA vilket motsvarar 2/3 majoritet. Trots detta valde 
kommunledningen att inte lyssna på Tullingeborna.  
 
Det är svårt att se hur Tullingeborna ska få någon större tillit till den kommunala demokratin när 
frågor behandlas på det sättet. Resultatet blir snarare en känsla av svek som underminerar 
förtroendet för demokratin. 
 
Nu går kommunledningen fram med att införa en så kallad Dialogkommission. Det låter fint, men 
frågan är vad det verkliga resultatet blir? En risk är att invånarna får en falsk bild av vilket 
inflytande de kan få. För faktum är att trots kommunledningens olika demokratiexperiment såsom t 
ex det hårt kritiserade dialogforum har utvecklingen varit negativ. Och även om dialogforum inte 
har fungerat bra, så är ersättningen med en dialogkommission ett steg i fel riktning. Det löser inte 
grundproblemet.  
 
Istället behövs närdemokrati på riktigt och vi har därför lämnat in en motion om att inrätta 
kommundelsnämnder i Botkyrkas fem kommundelar med ett lokalt ansvar för frågor som rör det 
egna geografiska området. Vi har även i samband med antagande av kommunens budget föreslagit 
att införandet av kommundelsnämnder ska utredas från och med 1 januari 2019. Sammansättningen 
av nämnden bör utgå från valresultatet i respektive kommundel. Då skulle representativiteten bli 
bättre och de olika politiska uppfattningar som finns bland invånarna i olika kommundelar skulle 
bättre återspeglas jämfört med nuvarande kommunfullmäktiges sammansättning. 
 
Vi är övertygade om att lokala politiker har bättre kännedom om lokala behov och förutsättningar i 
sin egen kommundel.  
 
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att  avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
att uppdra till berörda förvaltningar att utreda införandet av kommundelsnämnder i Botkyrka 

kommun. 	  
 
Anders	  Thorén	  (TUP)	  	  


