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Utveckling och förstärkning av den lokala  

demokratin 
 
Sedan den nuvarande kommunen bildades i början av 70-talet har den 

kommunala verksamheten och ekonomin mångdubblats. Folkmängden har 

ökat med ca en tredjedel från ca 100 000 till ca 150 000 invånare. Hela den 

nuvarande förskoleverksamheten har byggts ut från grunden och övrig 

social service har genomgått en omfattande modernisering och förändring. 

Samtidigt har medborgarnas möjligheter till påverkan och inflytande varit i 

det närmaste oförändrat och därmed relativt verksamhetens omfattning 

minskat. 

  

Kommunfullmäktiges Geografiska Utskott som inrättades 1992 har inom 

sina respektive geografiska områden som uppgift 

 

 att företräda medborgarna 

 att väcka medborgarnas engagemang 

 att stimulera lokalt utvecklings- och framtidsinriktat arbete 

 att stödja dialogen mellan medborgare och beslutsfattare 

 att främja lokal samverkan 

 

Beroende på bl.a. de lokala förutsättningarna har utskotten kommit att 

fungera på lite olika sätt och därmed också fått varierande förankring bland 

kommundelsinvånarna. 

 

En begränsning i utskottens möjligheter att utveckla sina 

medborgarkontakter har varit att de i motsats till de kommunala nämnderna 

inte har något formellt inflytande över kommunens resurser och 

verksamheter inom sin kommundel. Utskottens roll har därför ibland 

upplevts som otydlig både av medborgarna och inom den kommunala 

förvaltningsorganisationen. 

 

En annan begränsning är att utskotten endast kan utses bland 

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i förhållande till de politiska 

partiernas representation. Det innebär inte helt sällan att utskottens 

ledamöter inte själva bor inom det geografiska område man verkar. Utifrån 

kännedomen om de lokala förhållandena och det lokala engagemanget är 

därför inte den nuvarande organisationen optimal. 
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Flera undersökningar visar att människor ofta har ett betydligt större 

intresse för lokala samhällsfrågor än man genom sitt politiska engagemang 

ger uttryck för. Vi tror att detta delvis kan förklaras av att avståndet mellan 

detta intresse och möjligheterna att omsätta det i praktiken i dag är för 

stort. 

 

Centerpartiet anser därför att det nu är dags att ta ytterligare ett viktigt 

steg mot att utveckla och förstärka den lokala demokratin i Linköping och 

föreslår därför 

 

 att kommunfullmäktig utser en parlamentarisk utredning med 

uppgift att inför mandatperioden 2018- 2022 utreda 

förutsättningarna för att inrätta lokala geografiska nämnder med 

viss beslutanderätt. 
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