
DEBATTARTIKEL INFÖRD I VF 28/9 2022 

SAMMA DEMOKRATISKA  
SPELREGLER MÅSTE GÄLLA 
FÖR ALLA PARTIER
Att det finns spänningar mellan politiska partier är en del av demokratins dynamik. Det kan 
handla om allt från ideologi till politiska sakfrågor. Via politiska val har väljarna därmed möj-
lighet att lägga sina röster på de ideologier, sakfrågor eller personer de vill stödja. Och när rös-
terna är räknade och ett nytt styre har formats är det upp till de förtroendevalda att efter bästa 
förmåga förvalta det mandat de fått av sina väljare.

Oavsett vilket parti man företräder så bör man dock stå upp för att samma grundläggande de-
mokratiska spelregler ska gälla för alla partier. Och för att de är tydliga och tillgängliga för alla. 
Annars kan man lätt hamna i en situation där de som för tillfället har den politiska makten an-
vänder den till att på olika sätt försöka begränsa politiska motståndares möjligheter att bedriva 
sin verksamhet. Till exempel genom att undanhålla information, stänga ut dem från demokra-
tiska arenor eller påverka deras ekonomiska förutsättningar att verka.

Det är inte svårt att förstå att sådana handlingar kan vara frestande att ta till om det inte finns 
några demokratiska spelregler eller rutiner på plats.

Under uppstarten av årets valrörelse såg vi ett exempel på hur det kan gå. När valstugorna på 
torget skulle invigas så hade de som hanterat evenemanget helt enkelt bestämt sig för att ute-
sluta oss i Karlstadpartiet med motivet att vi inte var ett ”riksparti” eller ”riktigt parti” som de 
uttryckte det. När vi lyfte frågan och belyste det inträffade blev det nog för de flesta uppenbart 
att det var ganska osnyggt gjort. Och faktiskt, odemokratiskt.

Ändå teg de olika partiföreträdarna still både när det inträffade och efter att media uppmärk-
sammade det. Det enda parti som hade demokratiskt civilkurage att säga ifrån var Socialdemo-
kraterna. Inte partiets politiska frontfigurer. Men partiets styrelse, via styrelseordförande Sofia 
Magnusson. Det här blev inte bra, kommenterade Magnusson i media. Styrelsen hade tidigare 
inte fått information och hade därför inte kännedom om att planen var att Karlstadpartiet skulle 
uteslutas. Hade de fått veta det, förklarade Magnusson, hade de sagt ifrån.

Det hedrar Socialdemokraternas styrelse. För oavsett vad vi som politiska företrädare tycker om 
skillnader vad gäller åsikter eller arbetsmetoder partier emellan är det viktigt att vi alla står upp 
för att det finns grundläggande demokratiska spelregler på plats.



En annan sådan spelregel gäller tillgången till så kallade politiska sekreterare. De betalas av 
kommunen men anställs av partierna. Och deras roll är att bistå kommunalråden eller grupple-
darna i det politiska arbetet. Grundregeln brukar vara att alla partier som kommit in kommun-
fullmäktige har rätt till en politisk sekreterare.

I Karlstad har man jobbat med politiska sekreterare sedan snart 20 år. Ändå finns inte ett ord 
diariefört om på vilka grunder ett parti ska tilldelas en politisk sekreterare. Istället sker denna 
fördelning i förhandlingar bak lyckta dörrar.

Efter valet 2018 tillsattes totalt nio politiska sekreterare. S fick två heltidare. M en. Och övriga 
var sin på halvtid. Med ett undantag. Karlstadpartiet fick nämligen ingen alls. Ända hade t ex 
KD tre mandat precis som oss. L och MP fyra. V och C fem.

Varför vi inte fick någon politisk sekreterare vet vi än idag inte. Kanske utnyttjade de styrande 
helt enkelt vår politiska orutin i ett försök att kringskära våra möjligheter att verka politiskt. För 
tveklöst har det en betydande påverkan. På fyra år handlar det om en miljon kronor.

När vi skriver dessa rader sitter Socialdemokraterna i slutfasen av sina förhandlingar för att 
bilda ett nytt politiskt styre. Vi önskar dem stort lycka till i detta viktiga arbete och hoppas att 
de där uppvisar samma demokratiska ryggrad som deras styrelse visade kring valstugedebaclet, 
och tillser att samma demokratiska villkor denna gång gäller för alla partier som valts in i kom-
munfullmäktige. 
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