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Demokrati  

något viktigt som vi ska 

vara stolta över och 

behöver erövra varje dag! 
 

 

 

 



 

Norden har världens bästa 

demokratier 
De nordiska länderna har år efter år världens bästa demokratier 

enligt globala ”Demokratiindex”. Ett folkstyre att vara stolt över, 

som inte är självklart och som är värt att värna. 

 

4 nivåer av vårt folkstyre. 

 

- Riksdag, regioner/landsting och kommuner. 

 

- EU parlamentet dit vi väljer 26 maj 2019.  

 

 

  

   



Kommunal demokrati  

med anor  
 

Utgår från grundlagarna med bl.a offentlighetsprincipen från 1766. 

 

Kommunalt självstyre med beskattningsrätt sedan 1862 men 

ständig dragkamp mellan stat-kommun  om ansvar och syn på 

finansieringsprincipen vid lagstiftning. 

 

Regelbundna ansvarsförändringar mellan region/landsting och 

kommun genom skatteväxling som hemsjukvård, länstrafik, 

färdtjänst. 

 



Kommunfullmäktige 
 

Styr en omfattande samhällsservice! Skola, äldreomsorg, 

socialtjänst bygglov, gator, trafik, renhållning, räddningstjänst, 

kultur, fritid… 

 

Sävsjö kommunfullmäktige 39 folkvalda ledamöter. 

 

Styr med nämnder och styrelser via reglementen, direktiv, budget  

och skatt. Från 1/1 2019 inga utskott för att skapa bättre delaktighet 

och demokrati. 

 

Målstyrning i Sävsjö med viktiga styrdokument i utvecklingsstrategi 

(US) och översiktsplan (ÖP).   

 

Mål som ska ha anspänning vara mätbara, tidsatta, finansierade 

och regelbundet utvärderas. 



Utmaningar – ofta nämnda  
 

-  Tilltron till demokrati minskar. 

-  Spänningar i det politiska systemet. 

-  Politikens professionalisering. 

-  Ökat avstånd mellan förtroendevalda och medborgare. 

-  Politikerförakt. 

-  Individualisering. 

-  Regionalisering av det politiska arbetet. 

-  Otydligt politiskt ansvartagande. 

-  Den nya digitala tekniken plattform för hot, troll och antidemokrati. 

 



Partiföreningar - utmaning 
 

Hela demokratin är uppbyggd runt lokala partiföreningar.  

 

I den lokala partiföreingen finns demokratins kämpar alla de 

människor med samhällsengagemang som ofta i det fördolda 

betalar medlemsavgift, kokar kaffe delar ut valmaterial och brinner 

för sina värderingar. 

 

I partiföreningen med sina stadgar, årsmöten och gruppmöten styrs 

hela politiken och frågor avgörs på alla nivåer. Det är här 

kandidater i alla val får sin nominering.  

 

I alla politiska uppdrag utom fullmäktige är partiet uppdragsgivare. 

 

De är en stor utmaning att göra föreningsarbetet intressant och att 

få framförallt unga att vilja lära sig styrelsearbete. 



Förtroendevalda - utmaning 
- Det krävs nytänkande för att engagera personer med vilja och 

förtroende. Personer som är beredda att axla olika uppdrag, 

politiker som representerar alla delar av befolkningen. 

 

- Det behöver ständigt ske förbättring av underlag, utbildning som 

ger förtroendevalda mod att ta obekväma beslut, stå för sina 

värderingar och driva frågor också regionalt. 

 

- Det är viktigt med kultur av uppmuntran och stöd som gör att i 

synnerhet de med ordförandeuppdrag vill kliva fram och vara 

närvarande för medborgarna.  

 

- I partierna behövs samtal om hur det politiska arbetet kan 

avgränsas och fördelas så att det finns tidsmässiga förutsättningar 

för fler att ta sig an politiska uppdrag. 

 

- Vi måste se till att politik också är roligt! 

 

 

 

 



Utmaning  

valsedlar 
- Ortsvalsedlar skapar osäkerhet/fel 

- Distribution blir alltid ofullständig 

- Vallokal sekretess bekymmer 

- I vallokal kan ske tillgrepp  

  och bli oreda 

- Få kryss Ko 39%, Re 28%, Ri 29% 

 

- Höglandets valkrets i 

regionval gav inga Sävsjö  

mandat. Detta kräver ändrad  

strategi för partier i kommunen. 

 

-Utforma nya valsedlar?  

 

 

 

 

 

 



Förändrat medielandskap 

en utmaning 
 

-  Bra lokala journalister men uppdrag och förutsättningar har gett 

mindre tid för granskning och bevakning av politik och kommun.  

 

- Sociala medier främsta nyhetskälla för allt fler. En stor möjlighet 

men med flera baksidor som är svåra att hantera. 
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Det är vi som tillsammans ständigt erövrar demokrati och skapar 

utveckling! 

 

Tack för att jag fick vara med 

på ert möte med Rotary! 

 
Mejl: stefan.gustafsson@savsjo.se 

Blogg: www.savsjo.blogspot.se 

Telefon/SMS: 0702-462535 

 


