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MP Höganäs storsatsar på demokrati 

 

Demokratiska värden ligger i hjärtat på den gröna rörelsen. Miljöpartiet är 

övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör 

samhället bättre. I den pågående valrörelsen har det blivit tydligt att folks 

förtroende för vårt demokratiska samhällsskick minskar. Medveten 

desinformation och nättroll i sociala medier gör att folk i ökande grad tappar 

tron på politiken och politikerna. 

 

”När vi nu är ute och träffar folk i valrörelsen upplever vi fantastiska möten 

med massor av olika människor – folk som verkligen vill påverka 

samhällsutvecklingen”, säger Barbro Stigsdotter, andranamn på MP Höganäs 

lista i kommunen. ”Men nästan lika ofta möter vi klimatförnekare och 

personer som raljerar över hur lite man tror på politikerna”.  

 

Det upplevda avståndet mellan väljare och valda utgör ett hot mot 

demokratin. Johan Ingvarson, som gör sitt första val och är etta på MP 

Höganäs kommunlista, berättar: ”Bekanta till mig ställer frågan "Är DU 

politiker?" som om politiker är en helt egen art som ingen de känner tillhör”. 

Om medborgare inte känner att de valda representerar dem och kan tala i 

väljarnas sak finns det risk att alla politiker dras över en kam och betraktas 

som en del av etablissemanget. I förlängningen leder detta till att populismen 

frodas och att anti-demokratiska rörelser vinner terräng. 

 

För att hejda denna farliga utveckling och istället öka intresset för 

demokratin vill nu MP Höganäs storsatsa på förstärkt direktdemokrati. Det 

första förslaget är att införa medborgarbudget.  

 

I Höganäs har man under senare år använt sig av medborgardialog där 

kommunen frågar medborgarna vad de tycker i specifika frågor. Därefter 

behandlas frågorna av tjänstemännen innan beslut fattas av politikerna. 

Detta har bland annat gjorts i samband med kommunens översiktsplanering 

och pågående diskussion om Höganäs hamn. MP Höganäs vill nu ta 

medborgardialogen ett steg längre och ge medborgarna makt på riktigt. 

Genom så kallad medborgarbudget ger man kommuninvånarna direkt 

inflytande över en del av de gemensamma resurserna, nämligen budgeten. 

Medborgarbudget innebär att kommunen avsätter en del av sin budget åt 

medborgarna att själva bestämma över. Tjänstemännen hjälper till. När 

medborgarna rankat de olika områdena de gemensamma resurserna ska 

fördelas på är beslutet bindande. Kommunens ansvar är att verkställa 
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Detta låter kanske revolutionärt men faktum är att medborgarbudget 

används på många håll runt om i världen sedan det först prövades i Brasilien 

1989. Och sedan dess har städer och kommuner i många länder världen över 

använt detta verktyg för att förstärka demokratin. Världsbanken 

rekommenderar arbetssättet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

har i flera år jobbat med frågan. De som har testat är allt från städer som 

New York, Calcutta och Sevilla till svenska kommuner som Hudiksvall, 

Uddevalla och Örebro. Erfarenheterna visar att medborgarna är minst lika 

ansvarstagande som politiker när det gäller att göra svåra prioriteringar. 

Medborgarbudget är därför ett viktigt komplement till den representativa 

demokratin som dessutom fungerar som en slags demokratiskola. Det 

viktigaste är att medborgarna får reell beslutandemakt. Just detta gör att fler 

än annars vill engagera sig.  

 

Det andra förslaget är att bjuda in kommuninvånarna att prata med ”sin” 

politiker. Genom att ha ett öppet kontor kan invånarna komma in för att 

prata om det som berör en själv. Detta ger en närhet mellan väljarna och 

valda samtidigt som politikerna ges en utmärkt möjlighet att höra de 

historier från verkligheten som behövs för att utveckla verksamheterna i 

kommunen. Johan Ingvarson förklarar: ”I länder som Storbritannien och 

USA har folkvalda ofta ett kontor i sin hembygd där folk helt enkelt kan 

promenera in och samtala med "sin" representant i parlamentet. Det är också 

vanligt att man skriver brev till "sin" politiker. Jag har själv en svägerska i 

USA som regelbundet nyttjar denna möjlighet, både på delstats- och 

nationell nivå.” 

 

Den grundläggande tanken är att politikerna får tid, eller rättare sagt TAR sig 

tid, att faktiskt finnas ute bland folket som valt dem. Barbro Stigsdotter 

konkretiserar: ”Man kan ju sätta ut en gatupratare med budskapet att "nu är 

din politiker på plats, kom in och prata om det som berör dig". Detta skulle 

skapa en levande politisk arena och minska avståndet till politikerna och 

politiken.” 

 



 
 

Epost: hoganas@mp.se 

Adress: Storgatan 50, 26331 HÖGANÄS 

www.mp.se/hoganas 

 
Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) diskuterar demokratifrågor 
med Johan Ingvarson, språkrör MP Höganäs 

 
MP Höganäs satsning på demokratifrågorna får uppbackning från den 

miljöpartistiska demokratiministern Alice Bah Kuhnke.”De idéer som MP 

Höganäs nu för fram är utmärkta exempel på hur regeringens strategi för att 

främja, förankra och försvara vår demokrati kan omsättas i praktisk politik 

på lokal nivå. Tidigare i år utsåg regeringen kommittén Demokratin 100 år 

som får i uppdrag att engagera hela det svenska samhället – förtroendevalda, 

engagerade i civila samhället, forskare och studenter, företagare och 

medborgare i Sverige. Det jag hör nu är att Höganäs redan är på gång!” 

 

  

 

Alice Bah Kuhnke, demokratiminister 

Johan Ingvarson, språkrör MP Höganäs 

Barbro Stigsdotter, språkrör MP Höganäs 


