Motion av Inger Persson (v), Jan Bergvall (v) och Herta Fischer (v) om utredning av nya
former för dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstinget
Under den senaste mandatperioden har stora förändringar genomförts av den borgerliga
majoriteten inom Stockholms läns landsting. Verksamheter har bolagiserats, avknoppats och
privatiserats. När tidigare landstingsdrivna verksamheter övergått i privat drift försvinner de
förtroendevalda politikernas demokratiska insyn i verksamheten. För de anställda gäller inte
längre meddelarskyddet. När organisationsformerna försvårar de folkvalda politikernas
möjligheter till insyn och information innebär det naturligtvis i lika hög grad att
medborgarnas möjligheter till insyn och information minskar.
Detta har skett samtidigt som vi vet att valdeltagandet har sjunkit och att medborgarnas
intresse för politiskt, parlamentariskt arbete har minskat generellt sett. Privatiseringarna
förstärker riskerna med en redan mycket olycklig utveckling där många människor väljer bort
politiken som ett medel att förändra verkligheten..
Landstinget har det politiska ansvaret för två viktiga områden av stor betydelse för
medborgarna i deras vardag: sjukvården och kollektivtrafiken. Trots detta är medborgarnas
intresse för och kunskapen om landstinget som en politisk, beslutande församling
förhållandevis lågt.
De politiska partierna och deras kontakter med medborgarna spelar en avgörande roll för de
politiska besluten i en representativ demokrati. Men det arbetet kan också förstärkas och
kompletteras med andra och nya former för dialog och kontakt mellan medborgarna och
landstingsfullmäktige.
Av 5 kap. 38§ Kommunallagen framgår att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga.
Idag är Stockholms län landstings fullmäktigemöten öppna via radio, lokal TV och Internet
samt via åhörarläktaren i landstingssalen. Däremot kan inte allmänheten föra en dialog med
eller framföra aktuella ståndpunkter till sina politiker under pågående möte.
Vi föreslår därför att landstingsfullmäktige beslutar
att

tillsätta en utredning med uppdraget att lägga förslag på hur dialogen mellan
landstingsfullmäktige och medborgarna ska kunna öka.

Stockholm den 18 juni 2002

Inger Persson (v)

Jan Bergvall (v)

Herta Fischer (v)

