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Diskussion av material fn'ln SCBs Demokratidatabas
Bakgrund

SCBs Demokratidatabas (Undersokningen om den lokala demokratin) omfattar bl a data
fran 2008 som inbjuder till en kvalitativ kommentar rorande vissa participationsfragor,
fragor som ror relationerna mellan medborgare och det politiska systemet i stort. Vi
verkar ju for att "demokratin ska vara levande och fOr att dar individens mojligheter till
intlytande ska fc:irstarkas, med uppmarksamhet pa att de manskliga rattigheterna
respekteras".
Jndividens mojligheter till inflytande berors i ett antal av de fragor som SCB har stallt.
Den nedanstaende sammanstallningen gor fc:irvisso inte ansprak pa att ge nagon
heltackande bild av detta intlytande, men den kan belysa nagra kvalitativa fOrandringar.
Har har valts ut ett an tal fragor, som kan sagas kanneteckna just relation en mellan
medborgare och det politiska systemet i stort. Alia fragor som beror denna relation ar inte
utvalda nedan , men fragor som beror sarskilt tydligt ar medtagna.
Man skulle kunna saga att de nedanstaende fragorna belyser huruvida det ar moj ligt att
fc:ir den studerade tidsperioden seen utveckling i medborgardemokratiserande riktning.
Kommentarerna nedan anvander sprakbruket att demokratisering i form av okande
medborgarintlytande ar positivt.
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Finns webbaserat debattforum? (%)
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En mindre positiv utveckling
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Ett mindre positivt resultat

Sammanfattning
Vid statistiska sammanfattningar ar det viktigt att inte sammanfora applen och paron.
Man kan dock fn'in det ovanstaende ge en f6rsiktig kommentar sam speglar i vilken
utstrackning det av SCB redovisade materialet pekar at ett okat medborgarintlytande eller
ej for den aktuella tidsperioden (i huvudsak utvecklingen fran och med 2003 till och med
2008)

De kvalitativa kommentarerna kan lasas sa att man finner 3 mindre positiva situationer, 1
ofOrandrad situation, 7 svagt positiva situationer, och 2 tydligt positiva situationer.
Slutsatser
Det saknas ovan tydlig uppmarksamhet pa medborgarsamrad och dialoger, och
deltagande av medborgarpaneler. Om fragor fran SCB hade stallts om dessa ting, sa hade
man kunnat uttala sig tydligare om utvecklingen rorande medborgarnas deltagande i att
satta den kommunala agendan, och om deras narhet till de politiska besluten.

En tydlig okning av antalet medborgarforslag kan noteras. Medborgarna ar uppenbarligen
intresserade av att delta med forslag - nagot sam ar gladjande.
Forekomsten av webbaserade debattforum har minskat tydligt. Detta ar vart att notera,
uppenbarligen har kommunerna borjat notera en mattnad for webbforum. Mojligen
onskar kommundeltagarna mer tydliga mojligheter att deltaga. Vad hander med de
medborgarinlagg sam gors idag? Gors det bekant for medborgarna hur deras fOrslag och
ideer hanteras?
Vid sidan av detta kan man notera att klagomalsrutiner finns pa manga hall. Sannolikt ar
medborgarna overtygade om att klagomal Ieder till resultat.
Vad galler behovet av insatser for att paverka utvecklingen at okat medborgarintlytande,
kan man fran det ovanstaende notera att man kan sarski It uppmarksamma medborgarnas
narhet till de politiska besluten. Man kan overvaga vilka typer av atgarder sam bast framjar den utvecklingen. Har tinns att ha mojlighet delta i att satta agendan, att delta i
medborgarpaneler, att delta i grupper sam fOrverkligar kommunalt delegerade beslut m

m.

