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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att genomföra en
folkomröstning om flytt av en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
Den 16 augusti 2015 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunen genomför en folkomröstning om flytt av en del
åkattraktioner från Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015 att Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
Bedömningen är att frågan inte lämpar sig för en folkomröstning och därför bör
medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Den 16 augusti 2015 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunen genomför en folkomröstning om flytt av en del
åkattraktioner från Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015 att Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
I Sverige har vi som statsskick en representativ demokrati, vilket innebär att
politiskt utövande sker av folkvalda representanter ifrån respektive politiskt parti
som befinner sig i riksdag, kommun, landsting och regering. Dessa politiska partier
konkurrerar i allmänna val om väljares röster vilket innebär att man som
medborgare har möjligheten att påverka politisk policy och likaså utkräva ansvar
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från de styrande. Tanken med den representativa demokratin är att det skapas
förutsättningar för en hållbar och långsiktig politik där politiken utformas för en
övergripande helhetsbild.

I Sverige har vi som statsskick en representativ demokrati, vilket innebär att
politiskt utövande sker av folkvalda representanter ifrån respektive politiskt parti
som befinner sig i riksdag, kommun, landsting och regering. Dessa politiska partier
konkurrerar i allmänna val om väljares röster, det innebär att man som medborgare
har möjligheten att påverka politiken och likaså utkräva ansvar från de styrande.
Tanken med den representativa demokratin är att det skapas förutsättningar för en
hållbar och långsiktig politik, där politiken utformas för en övergripande
helhetsbild.
I frågor som kan uppfattas vara av stor vikt och långsiktig betydelse, är
folkomröstningar, där medborgarna har möjligheten att ta direkt ställning, ett
värdefullt komplement till den representativa demokratin. Det svenska statsskicket
utgår främst från den representativa demokratin. Insyn och delaktighet i skapandet
av politiska inriktningar är i första hand verktyget för medborgaren att påverka i
beslutsfattande. Genom val utses representanter för att framföra människors åsikter
och därigenom kan medborgare utkräva ansvar. En folkomröstning problematiserar
dessutom ansvaret för beslut, eftersom beslutet blir taget igenom en folkomröstning
och inte av ett politiskt organ.
Risken är stor att frågor som tas upp i folkomröstningar inte är anpassade för att
besvaras med ett ja- eller nejalternativ. Det i sig kan föranleda till att viktiga
aspekter och intressen bortses, vilket i sig innebär att man kanske inte når
konsensus i beslut.
Valdeltagandet i av kommunala folkomröstningar är i allmänhet låg vilket också
innebär att beslut som då tas igenom folkomröstning sannolikt inte återspeglar
eskilstunabornas vilja. För att samordna en folkomröstning med högt valdeltagande
krävs det att mycket resurser tillskjuts i frågan. Det blir alltså väldigt kostsamt för
kommunen att engagera medborgare till en folkomröstning i dessa mindre frågor
som enklare behandlas av våra folkvalda politiker.

Kostnader
Ett allmänt val i Eskilstuna kommun kostar cirka tre miljoner kronor att genomföra.
Ekonomiskt sett så är det bäst att genomföra en kommunal folkomröstning i
samband med allmänna val. I så fall tillkommer kostnader för tryck av valsedlar,
valkuvert, extra valurnor samt del av annonskostnader. (År 2006 cirka 120 000
kronor)
Kommunledningskontorets bedömning
Även om folkomröstningar är ett värdefullt komplement till den representativa
demokratin bör de ses som undantag och enbart röra frågor som är av stor vikt och
har långsiktig betydelse. Frågan om placering av åkattraktioner från Parken Zoo
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bedöms inte vara av den karaktären och därför föreslår kommunledningskontoret
att medborgarförslaget avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tryggve Lundh
Utvecklingsdirektör
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§ 195
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Genomför en folkomröstning om flytt av
en del åkattraktioner från Parken Zoo till
Stadsparken i Eskilstuna (KSKF/2015:415)
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att genomföra en folkomröstning om flytt av en del
åkattraktioner från Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 17 augusti 2015.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för handläggning
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