
 
 

 

 
 

Yngsjö 2018-02-14 
 

Resultet från undersökningen 'Inför valet 2018 - Fyra frågor om demokrati' 
 
Lokala Partiers Nätverk, LPN, en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal 
nivå, frågade under hösten alla riksdagspartier om deras inställning rörande några grundläggande 
demokratiska frågor. Hälften av riksdagspartierna har svarat och hälften har inte svarat.  
 
Nedanstående tabell visar en sammanfattning av resultatet.  Miljöpartiet och Centerpartiet svarade ja på 
tre av fyra frågor, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna svarade ja på en av fyra frågor. 
 

 
 
Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet besvarade inte undersökningen trots 
påminnelse.  
 
Hela undersökningen med våra frågor samt partiernas svar och motivering redovisas på följande 
sidor. Undersökningen finns även att hämta på vår hemsida.  Vi ber att få framföra vårt tack till de 
partier som valt att genomföra undersökningen. 
 
Vänligen 
 
 
Kenneth Gunnar 
Ordförande 
Lokala Partiers Nätverk 
0730 - 40 46 73 
kenneth.gunnar@lokalapartier.se 
 
Bilagor: 
A - Brev till partierna 
B - Frågor till partierna 
C - Påminnelse till partierna   
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1   -   Skilda   valdagar 

LPN   vill   att   valdagarna   för   val   till   kommun,   landsting   och   riksdag   skiljs   åt.   En   möjlighet   är   att   val   till 
kommun   skiljs   från   val   till   landsting   och   riksdag   samt   att   valdagarna   förskjuts   två   år.   Vi   bedömer 
att   det   blir   ett   större   fokus   på   viktiga   kommunala   frågor   som   till   exempel   barnomsorg,   skola   och 
äldreomsorg   med   skilda   valdagar.   Skilda   valdagar   är   inget   ovanligt   i   resten   av   EU   och   till   exempel 
Finland   har   det. 
 
Bör   skilda   valdagar   införas   i   Sverige? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 
 

Parti  Svar  Motivering 

Miljöpartiet  Ja  Sammanfallande   valdagar   mellan   riksdag   och   kommun   leder   till 
att   fokus   på   respektive   nivå   förskjuts.   Särskilt   drabbar   detta   de 
kommunala   och   regionala   nivåerna   som   blir   överskuggade   av 
riksdagsnivån   och   rikspolitiken.   Den   kommunala   nivån   är   på 
många   områden   det   som   har   mest   betydelse   för   vårt   dagliga   liv, 
likväl   har   de   lokala   frågorna   sällan   samma   tyngd   som   de 
nationella.   Med   skilda   valdagar   kan   de   lokala   frågorna   ges   den 
tid   och   det   utrymme   de   behöver   i   debatt   och   medier,   effekten   blir 
givetvis   densamma   för   de   nationella   frågorna   inför   riksdagsvalet. 
Men,   i   och   med   att   vallagskommittén   har   lagt   sitt   förslag,   och   att 
skilda   valdagar   inte   finns   med   i   det   förslaget   så   är   frågan   för 
närvarande   inte   på   agendan.   Miljöpartiet   har   dock   länge 
förespråkat   skilda   valdagar   och   flera   motioner   har   tidigare   lagts 
fram. 

Centerpartiet  Nej  Skilda   valdagar   ger   kommunala   frågor   mer   fokus.   Samtidigt   är 
erfarenheten   att   valdeltagandet   då   minskar,   vilket   skadar   tilltron 
till   valresultaten.   Vi   anser   därför   att   riksdagsvalet   och   valen   till 
regioner   och   kommuner   ska   hållas   samtidigt. 

Sverigedemokraterna  Vet   ej  Detta   är   ingen   fråga   vi   har   tagit   ställning   till.   Sannolikt   skulle 
skilda   valdagar,   som   ni   säger   sätta   större   fokus   på   lokala   frågor, 
än   med   nuvarande   ordning.   Skilda   valdagar   medför   dock   större 
kostnader,   samt   en   risk   att   färre   väljer   att   rösta.  

Socialdemokraterna  Nej  Erfarenheter   visar   att   skilda   valdagar   sällan   leder   till   mer   fokus   på 
lokala   frågor.   Ofta   blir   de   istället   en   möjlighet   att   proteströsta   "lite 
lagom"   mot   sitttande   regering   eller   samhällsutvecklingen. 
Valdeltagandet   riskerar   också   att   gå   ned.  
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2   -   Överenskommelser   mellan   partier 

LPN   vill   öka   insyn,   öppenhet   och   transparens   för   att   göra   politiken   tilltalande   och   begriplig   för 
väljarna.   Med   dagens   fragmenterade   parlamentariska   situation   är   det   vanligt   att   partier 
samarbetar.   Vi   kan   se   det   både   i   riksdagen,   typ   “decemberöverenskommelsen”,   och   i 
kommunpolitiken,   typ   “valteknisk   samverkan”.   Man   kan   tycka   att   det   är   självklart   att   väljarna   ska 
ha   full   insyn   men   i   kommunpolitiken   är   det   inte   alltid   så.   Överenskommelser   mellan   partier   som 
samarbetar   kan   vara   både   muntliga   och   hemliga. 
 
Bör   överenskommelser   mellan   partier   som   samarbetar   vara   offentliga? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 
 

Parti  Svar  Motivering 

Miljöpartiet  Vet   ej  Miljöpartiet   vill   främja   öppenhet   och   insyn   i   alla   offentliga 
myndigheter   och   verksamheter.   Alla   Sveriges   offentliga 
institutioner   ska   vara   präglade   av   öppenhet   mot   oss 
medborgare.   Det   gäller   också   de   politiska   partierna.  
Öppna   överenskommelser   är   naturligtvis   att   föredra   men   det   inte 
alltid   säkert   att   man   då   klarar   att   lösa   ut   alla   frågor.   Ibland   kan   ett 
parti   behöva   få   ett   löfte   om   en   framtida   framgång   (   som   inte   är 
möjlig   att   publicera   förrän   vid   ett   senare   tillfälle)   för   att   gå   med   på 
en   politisk   motgång. 

Centerpartiet  Ja  Öppenhet   ska   prägla   demokratin.   Överenskommelser   bör   därför 
vara   offentliga. 

Sverigedemokraterna  Nej  Självklart   bör   alla   partier   vara   så   öppna   och   transparenta   som 
möjligt.   Ohederliga   överenskommelser   som   tex   DÖ   bidrar   till 
minska   förtroendet   för   politiken.   Samtidigt   sitter   förtroendevalda 
på   sina   mandat   under   parlamentariskt   ansvar,   och   upplever 
väljarna   att   de   förbrukat   sitt   förtroende   får   de   helt   enkelt   byta   ut 
dem   vid   nästa   val.  

Socialdemokraterna  Ja  Om   det   rör   sig   om   en   överenskommelse   om   att   styra   en   kommun 
eller   ingå   en   valteknisk   samverkan   bör   det   naturligtvis   föreligga 
en   offentlig   förklaring   av   vad   som   ska   uppnås   och   hur.   Sedan 
ska   man   ha   respekt   för   att   det   i   många   fall   kan   finnas   gråzoner 
som   inte   är   regelrätta   överenskommelser.   Att   Kristdemokraterna 
även   i   de   fall   de   inte   ingått   ett   formellt   avtal   med   någon   oftare 
röstar   med   M   än   med   S   och   har   lättare   att   samtala   med   och 
komma   överens   med   moderater   än   socialdemokrater   är   en   del 
av   politiken.  
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3   -      Gemensamma   etiska   riktlinjer 

LPN   arbetar   för   att   den   politiska   debatten   ska   bli   konstruktiv   och   saklig   och   att   personangrepp   och 
politisk   pajkastning   ska   undvikas.   Vi   hoppas   att   detta   ska   leda   till   att   fler   vill   engagera   sig   i 
kommunpolitiken.   Ett   sätt   att   påverka   det   politiska   klimatet   positivt   är   att   partierna   gemensamt 
utformar   etiska   riktlinjer. 
 
Bör   de   politiska   partierna   utforma   gemensamma   etiska   riktlinjer   för   att   göra   debatten   mer 
intressant   och   locka   fler   att   engagera   sig? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 
 

Parti  Svar  Motivering 

Miljöpartiet  Ja  Gemensamma   etiska   riktlinjer   bör   tas   fram   om   de   inte   redan 
finns,   just   för   att   uppnå   en   konstruktiv   och   saklig   debatt.  

Centerpartiet  Ja  Om   det   behövs.   Kommunfullmäktiges   ordförande   har 
huvudansvaret   för   att   debatter   hålls   på   ett   godtagbart   sätt.   Vid 
etikproblem   måste   ledamöterna   involveras   för   att   skapa   ett 
bättre   debattklimat. 

Sverigedemokraterna  Ja     En   sådan   överenskommelse   skulle   kunna   bidra   till   ett   mer 
konstruktivt   debattklimat.   Exempelvis   skulle   vi   då   helt   kunna 
slippa   politiker   som   satte   fula   ogrundade   epitet   och   etiketter   på 
sina   motståndare.   Samtidigt   bör   utgångspunkter   vara   att   det   bör 
vara   högt   i   tak,   men   inom   rimlighetens   gränser.   Ett   bättre   och 
hederligare   debattklimat   skulle   sannolikt   öka   förtroendet   för   de 
politiska   partierna.  

Socialdemokraterna  Vet   ej  Det   är   ingen   diskussion   vi   fört   i   partiet 
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4   -   Lokala   partiers   representation   i   SKL 

LPN   anser   att   lokala   partier,   eller   en   organisation   som   företräder   dem,   ska   ha   representation   i   SKL. 
Det   finns   lokala   partier   som   innehar   bortåt   40   procent   av   rösterna   i   en   kommun   och   det   är   inte 
ovanligt   att   ett   lokalt   parti   innehar   mer   än   20   procent   av   rösterna.   Med   en   så   betydande   andel 
röster   är   det   viktigt   för   demokratin   att   lokala   partier   är   representerade   i   SKL. 
 
Bör   lokala   partier   vara   representerade   i   organisationen   “Sveriges   Kommuner   och 
Landsting”,   SKL? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 

 

Parti  Svar  Motivering 

Miljöpartiet  Ja  Lokala   partier   borde   kunna   vara   med   i   SKL   om   de   kan   komma 
överens   om   en   gemensam   struktur   och   nomineringsgrupper.   Det 
är   dock   inget   som   MP   i   dagsläget   driver. 

Centerpartiet  Ja  Det   är   rimligt   om   partierna   är   tillräckligt   stora. 

Sverigedemokraterna  Vet   ej  Detta   är   inte   något   vi   tagit   ställning   till. 

Socialdemokraterna  Nej  SKL   är   en   samarbetsorganisation   för   kommuner.   Man   får 
representation   som   företrädare   för   sin   kommun.   Väljer 
kommunen   att   bli   representerad   av   en   företrädare   för   ett   lokalt 
parti   så   har   vi   inga   synpunkter   på   det   men   det   ska   inte   vara   så 
att   ett   parti   bara   för   att   det   finns   representerat   i   ett 
kommunfullmäktige   med   nödvändighet   ska   ha   rätt   till 
representation   också   i   SKL.  
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Centerpartiet  
Kristdemokraterna 

Liberalerna 
Miljöpartiet 

Moderaterna 
Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 

 
Yngsjö   2017-09-27 

Inför   valet   2018   -   fyra   frågor   om   demokrati 

Lokala   Partiers   Nätverk,   LPN,   är   en   organisation   för   samarbete   mellan   partier   verksamma   på 
kommunal   nivå.   Det   finns   bortåt   150   lokala   partier   i   Sverige   och   i   valet   2014   samlade   lokala   partier 
bortåt   en   kvarts   miljon   röster.   Gemensamt   för   alla   våra   väljare   är   att   “röstdela”   -   man   röstar   på   olika 
partier   i   val   till   kommun,   landsting   och   riksdag.   Besök   gärna   vår   hemsida    www.lokalapartier.se    för 
mer   information   om   oss. 
 
För   att   vägleda   våra   väljare   i   valen   till   landsting   och   riksdag   har   vi   sammanställt   fyra   frågor   om   vår 
hjärtefråga   demokrati,   som   vi   vet   är   mycket   viktig   för   våra   väljare.   Vi   ber   Er   besvara   frågorna   senast 
den   31   oktober   2017.   En   sammanställning   av   svaren   kommer   att   publiceras   i   slutet   av   november.  
 
Ni   besvarar   först   respektive   fråga   och   därefter   motiverar   Ni   svaret.   Motiveringen   får   vara   högst   256 
tecken. 
 
Ni   kan   svara   med   hjälp   av   vårt   frågeformulär   on-line    https://goo.gl/forms/rucQeyDnUflRjLDJ3 ,   via 
mail   eller   genom   att   skriva   ut   bifogat   frågeformulär,   fylla   i   och   skicka   med   vanlig   post   till   c/o   Åke 
Hultqvist,   Garnvägen   10,   296   92   YNGSJÖ  
 
Om   något   är   oklart   är   Ni   välkomna   att   kontakta   mig.  
 
Tack   för   hjälpen   på   förhand! 
 
 
 
 
 
 
Kenneth   Gunnar 
Ordförande 
Lokala   Partiers   Nätverk 
0730   -   40   46   73 
kenneth.gunnar@lokalapartier.se 
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Instruktioner 

Vi   ber   Dig   först   fylla   i   Dina   kontaktuppgifter   här   nedan,   för   att   vi   ska   kunna   säkerställa   att   Dina   svar   är 
representativa   för   Ditt   partis   ståndpunkt.    Därefter   ber   vi   Dig   besvara   de   fyra   frågorna   och   även 
motivera   svaren.   Tack   för   hjälpen   på   förhand! 

 

  Datum   ……………....…………………………….. 

Parti   …………………………................................  Ditt   namn   …..………………................................ 

Funktion   ………………….…...............................  Epost   …………………………………………..…... 

Telefon   ………………………...............................  Adress   ……………………..…………………….... 

 

1   -   Skilda   valdagar 

LPN   vill   att   valdagarna   för   val   till   kommun,   landsting   och   riksdag   skiljs   åt.   En   möjlighet   är   att   val   till 
kommun   skiljs   från   val   till   landsting   och   riksdag   samt   att   valdagarna   förskjuts   två   år.   Vi   bedömer   att 
det   blir   ett   större   fokus   på   viktiga   kommunala   frågor   som   till   exempel   barnomsorg,   skola   och 
äldreomsorg   med   skilda   valdagar.   Skilda   valdagar   är   inget   ovanligt   i   resten   av   EU   och   till   exempel 
Finland   har   det. 
 
Bör   skilda   valdagar   införas   i   Sverige? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 

 
Motivering 
…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

…………...………………………………………………………………………………………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

2   -   Överenskommelser   mellan   partier 

LPN   vill   öka   insyn,   öppenhet   och   transparens   för   att   göra   politiken   tilltalande   och   begriplig   för 
väljarna.   Med   dagens   fragmenterade   parlamentariska   situation   är   det   vanligt   att   partier   samarbetar. 
Vi   kan   se   det   både   i   riksdagen,   typ   “decemberöverenskommelsen”,   och   i   kommunpolitiken,   typ 
“valteknisk   samverkan”.   Man   kan   tycka   att   det   är   självklart   att   väljarna   ska   ha   full   insyn   men   i 
kommunpolitiken   är   det   inte   alltid   så.   Överenskommelser   mellan   partier   som   samarbetar   kan   vara 
både   muntliga   och   hemliga. 
 
Bör   överenskommelser   mellan   partier   som   samarbetar   vara   offentliga? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 
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Motivering 
…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

…………...………………………………………………………………………………………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

3   -      Gemensamma   etiska   riktlinjer 

LPN   arbetar   för   att   den   politiska   debatten   ska   bli   konstruktiv   och   saklig   och   att   personangrepp   och 
politisk   pajkastning   ska   undvikas.   Vi   hoppas   att   detta   ska   leda   till   att   fler   vill   engagera   sig   i 
kommunpolitiken.   Ett   sätt   att   påverka   det   politiska   klimatet   positivt   är   att   partierna   gemensamt 
utformar   etiska   riktlinjer. 
 
Bör   de   politiska   partierna   utforma   gemensamma   etiska   riktlinjer   för   att   göra   debatten   mer 
intressant   och   locka   fler   att   engagera   sig? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 

 
Motivering 
…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

…………...………………………………………………………………………………………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

4   -   Lokala   partiers   representation   i   SKL 

LPN   anser   att   lokala   partier,   eller   en   organisation   som   företräder   dem,   ska   ha   representation   i   SKL. 
Det   finns   lokala   partier   som   innehar   bortåt   40   procent   av   rösterna   i   en   kommun   och   det   är   inte 
ovanligt   att   ett   lokalt   parti   innehar   mer   än   20   procent   av   rösterna.   Med   en   så   betydande   andel   röster 
är   det   viktigt   för   demokratin   att   lokala   partier   är   representerade   i   SKL. 
 
Bör   lokala   partier   vara   representerade   i   organisationen   “Sveriges   Kommuner   och   Landsting”, 
SKL? 

◯   Ja  ◯   Nej  ◯   Vet   ej 

 
Motivering 
…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

…………...………………………………………………………………………………………………………….

…………...…………………………………………………………………………………………………………. 

Vi   tackar      för   Er   medverkan! 
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Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Moderaterna 
Vänsterpartiet 
 

Yngsjö   2017-11-10 

Påminnelse   -   Enkät   inför   valet   2018   rörande   demokrati 

 
Vi,   Lokala   partiers   Nätverk,   LPN   ,   sände   er   den   27   september   en   enkät   med   fyra   frågor   som   vi 
önskade   få   svar   på   senast   31   oktober.   Vi   har   ännu   inte   fått   svar   från   er.   Vi   ber   er   därför   att   skyndsamt 
besvara   frågorna   och   sända   oss   svaren. 
 
Tidigare   utsänt   brev   och   enkät   bifogas. 
 
Vänligen   bekräfta   mottagandet   av   detta   brev   med   vändande   post. 
 
En   sammanställning   av   svaren   kommer   att   publiceras   i   slutet   av   november. 
 
Ni   besvarar   först   respektive   fråga   och   därefter   motiverar   Ni   svaret.   Motiveringen   får   vara   högst   256 
tecken. 
 
Ni   kan   svara   med   hjälp   av   vårt   frågeformulär   on-line   https://goo.gl/forms/rucQeyDnUflRjLDJ3,   via 
mail   eller   genom   att   skriva   ut   bifogat   frågeformulär,   fylla   i   och   skicka   med   vanlig   post   till   c/o   Åke 
Hultqvist,   Garnvägen   10,   296   92   YNGSJÖ 
 
Om   något   är   oklart   är   Ni   välkomna   att   kontakta   mig. 
 
Tack   för   hjälpen   på   förhand! 
 
 
 
 
 
 
Kenneth   Gunnar 
Ordförande 
Lokala   Partiers   Nätverk 
0730   -   40   46   73 
kenneth.gunnar@lokalapartier.se 
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