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Beslömmonde qv demokroliberedningens
so mmo nlrödesdogor 2020
Sqmmonfotlning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett fiirlag på sammanträdesdagar frjr år 2020.
Förslaget innebär demokratiberedningen sammanträder füreträdesvis andra
torsdagen i
månaden kl. 13:00 vid åtta tillfÌillen, januari och juni-augusti är sammanträdesfria.
Sammanträdena sammanfaller inte samtidigt som något-annat sammanträde
inom
uddevalla kommun som berör demokratiberedningeãs ledamöter.
Följande dagar ft)reslås: 13 februari , 12 mars,9 april, 14 maj,
10 september, 15 oktober, 12 november, 3 decem-ber.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tj åinsteskrivelse, 20lg -0g-ß
Förslog lill beslut
Demokratiberedningen beslutar

att under àr 2020 sammanträda ftiljande dagar: l3 februari 12 marc,9 april, 14 maj,
,
10 september, 15 oktober, 12 november, 3 december samt

att sammanträdena ska börja kl. 13:00

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera

till

Kommunikationsavdelningen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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l{ovus : Förtroendekris för
politikernas ledarskap
Publicerad 2019-09-14

Foto: Magnus Hallgren

Dryst_hälfften, Þ5 procent, av väljarna känner sig otrygga
med det politiska ledarskapet. och nästan se* ai tio svenskar tror att barnen kommer att få ett sämre samhälle
att våixa upp i, visar en undersökning av Nor¡ns.

- Det är extremt höga siftor

och ett väldigt oroväckande
tecken, säger Torbjörn Sjöström, vd på Nõrms.

f,_
Katarina Lagerwall

Text

Läs senare

I *ldersökningen har Novus låtit 1.ooo slumpmässigt utvalda svenska
väljare svara på frågor om hur de ser på politikernas-formåga att leda och

förvalta landet samt hantera kriser. Ett gott ledarskap innebär att man
hanterar de problem som kommer upp.
Mätningen visar att en majoritet av väljarna har lågt förtroende för det
politiska ledarskapet. Bara 4 procent äi mycket trylga medan zB procent är
mycket gtrygga-o-ch
f7_procent ganska otrygga. Stbist är otryggheten i
sydsverige och bland
:Sveri gedem okraternas sympatisör.r, ültocent är
mycket otrygga med det politiska ledarskapet.

Tryggast är Socialdemokraternas sympatisörer, samtidigt svarar bara
drygt var tionde att
är mycket trygga
{9att S är i regeringsställning.

*"d

det poliiiska ledà'rskapet trots

Torbjörn Sjöström, vd p:å Nows, säger att en del av det låga förtroendet för
regeringen och öwiga riksdagspartier delvis kan kopptas t'fu det ökande
antalet sprängnilgar och vågen av skjutningar sont hãr eskalerat under
sommaren, och den upplevda avsaknaden av lösningar.
skapar känslan.av ett
-- ?çt
lågintensivt undantagstillstånd hos ligger och
bubblar hos allt flerväljare däi man helrer inte só några konkreta
förändringar eller några reella aktioner från politikerña som förändrar det
akuta läget. !åju8 tror absolut att det finns ei koppling till våldsbrotten
som har varit den senaste perioden.

Förtroendekrisen återfinns

även bland så katlade "soffliggare" som inte

hittar rygol parti att rösta på. Till skillnad från tidigare mätriiñgar tyder
inte osäkerheten på ett ointresse för samhällsfrågor-, utan en brãdarä
upplevd avsaknad av svar inom politiken.

har fdljt det här under många år och ser en trend där politiken
. {ag
riskerar att göra sig ganska irrelevant inför samhällsutmaniirgar. Det är
inte bara.något som förekommer i Sverige utan en västerländsk trend och
jag är ärligt orolig för den demokratiska uweckringen, säger sjöström.

tt allt fler väljare inte alser att politiken kan leverera lösningar på

problemen de ser i samhältet i dag kan öppna för starka ledãre öom tummar
på demokratin, vilket uppskattas i det korta perspektivet, säger Torbjörn
Sjöström.
Tendensen kan ses i undersökningen där 38 procent svarar att den
viktigaste egenskapenför våra politiker äiatl de kan förvalta landet. 34
procent anser att en pålitlig ledare är viktigast. Bara 11 procent svarar att
det viktigaste är politiska visioner.

- Den förändrade retoriken som varit under en lång period är att man
snarare fokusera_r på vems felet är och ger snabba rãptit er på det, snarare
än visar att man kan ta ansvar.
Framtidstron är inte heller hög. Nästan sex av tio, s9 procent, av

svenska folket tror att barnen kommer att växa upp tiliet^t sä-te samhälle
än det vi har i dag. I storstäderna är optimismen liie större än landet i
öwigt.Partipolitiskt är det bara social,clemokratiska sympatisörer som tror
ljusare framtid för barnen, men det är på marginalãn: 49 procent tror
På
det blir bättre och 4r procent sämre. Mest pessimistíst u är sD:s
sympatisörer, där tror 93 procent att barnen går en dystrare framtid till
mötes.

.l

Torbjörn sjöström ser siffrorna på svenska väljares misstro

som

extremt höga och attdet visar på något allvarligt nâr ett "motparti,, som SD
har stöd av femte väljare.

-

När man känner att något kommer gå åt pipan i det här landet och någon
behöver dra i nödbromsen och då går man tiit Sverigedemokraterna. Det
väljarstödet är ett tecken på att förtroendet för de trãditionella partierna har
sjunkit radikalt, säger han.

samtidigt har politikerna själva skapat låsningarna och dagens
parlamentariska läge i riksdagen, rnenar Sjöstiöm. Som
Decemberöverenskommelsen vars enda syfte var att stänga ute ett parti, SD.

- Pçt gêt inte att.säga till väljare i en demokrati att de har röstat på fel parri
och hålla 9t! parti som var sjätte svensk röstar på borta från det
demokratiska inflytandet utan att det får återvêrkningar.
För att vända utvecklingen måste politikerna sluta fokusera på vems fel
det är och i stället fokusera på att lösa den uppkomna situationen.

- Politiker sjållva måste ta tag i det här. De måste bygga upp relevansen för
p.olitikens- verktyg och förtroendet för förtroendevaldã. O-an inte ger en
rättvisande bild av sitt uppdrag kan man inte sþlla på någon annan utan
måste ta sitt ansvar, säger Torbjörn Sjöström.
Fakta. Undersökningen

Undersökningen genomfördes bland 1.000 slumpmässigt utvalda personer
åldern 18-79 år den 5-1 1 september ZO1g.

undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

i

Fakta. Frågorna i undersökningen

Tror du att barnen i Sverige i dag kommer att växa upp t¡ll ett bättre eller
ett sämre samhälle än i dag?
Bättre: 28 procent
Sämre: 59 procent

Vet inte: 13 procent

vilken egenskap är viktigast för dig vad gäller våra politiker?
Att de ha politiska visioner: 11 procent

Att de är pålitliga ledare: 34 procent
Att de kan förvalta landet 38 procent
Att de kan hantera de kriser:

13 procent

Vet inte:4 procent

vilken omfattning känner du dig trygg med det politiska ledarskapet i
Sverige idag?
I

Mycket trygg:4 procent
Ganska trygg: 37 procent
Ganska otrygg: 27 procent

Mycket otrygg: 28 procent
Vet inte:4 procent

