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Yttrande avseende Demokratiplan för Järfälla kommun - För en hållbar demokrati för alla
(Dnr Kdn 2016/106)
Företagarna är en partipolitiskt oberoende intresseorganisation för de små ägarledda
företagen. I Järfälla står vi tillsammans med våra anställda för 26 procent av kommunalskattekraften – mer än någon annan kategori. 1990-2013 tillkom 95 procent av de nya
jobben i Järfälla i små företag. Ny statistisk visar att andelen på två år sjunkit till 74 procent 1990-2015. Järfälla backar i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat, medan
topptrion Solna, Sundbyberg och Nacka fortsätter öka andelen nya jobb i små företag.
Sammanfattning: Så som förslaget till Demokratiplan är utformat ser vi en risk att företagare – som är en ansenlig andel av kommunmedlemmarna i Järfälla – räknas och tänks
bort från demokratiarbetet.
Ordet ”företagare” finns inte i förslaget till Demokratiplan, däremot förekommer "företag"
på sidan 5 under nyckelbegreppet "Inflytande". I textavsnittet ges fyra exempel på aktörer
som kan försöka få inflytande på politiska beslut. En kategori (aktör) är individen, övriga är
exempel på kategorin organisationer: ideella föreningar, företag, intresseorganisationer. Vi
saknar under kategorin individ företagare.
I Järfälla fanns år 2015 ca 5000 registrerade företag av olika associationsformer. 60 procent
var enmansföretag, 85 procent var företag med mindre än tio anställda. Beräkningar baserade på denna statistik är självfallet osäker, till exempel får en viss andel företag antas vara
vilande. Men bakom varje litet företag finns en eller flera aktiva ägare. Det brukar beskrivas
som ägarledda små företag.
60 procent egenföretagare motsvarade ca 3.000 individer. 85 procent företagare motsvarade ca 4.250 småföretagare. Ställt mot kommunens 72.429 invånare år 2015 utgjorde 3.000
företagare drygt fyra procent av befolkningen, eller åtta procent av befolkningen mellan 25
och 64 år.
Åtta procent är en ansenlig delmängd av yrkesverksamma individer. Vi menar att kategorin
individ måste analyseras närmare så att den viktiga samhällsaktören företagare inte tappas
bort. Formuleringen i remissupplagan kan tolkas som att individerna bakom de små ägarledda företagen kan räknas bort. Större företag är få till antalet i Järfälla.
Uttrycket "den demokratiska processen" förekommer flitigt utan att konkretiseras. Eftersom
kommunala kompetensområden är lagreglerade riskerar viktiga områden att tappas bort, till
exempel planmonopolet. Samhällsplaneringsprocessen är ett av de kompetensområden som
utmanar individen. Ett annat område är vård och omsorg.
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Kommunallagen nämns inte i remissupplagan, inte heller lagens definition av individen:
kommunmedlem. Medborgare är mer ett nationellt och principiellt begrepp.
På sidan 3, längst ner under "Bristande kunskap om den demokratiska processen" skiljs mellan högutbildade och lågutbildade grupper. Längre upp på sidan används uttrycken resursstarka och resurssvaga. Låg kunskap om de demokratiska processerna menar vi skär över
hela folkhavet.
I tjänsteskrivelsen står att demokratiutveckling är ett nytt verksamhetsområde, sedan att
delaktighets- och demokratiutvecklingen ska involvera alla områden. Vi undrar om det är en
bra organisation. Demokratiutvecklingsgruppen 2003-2006 låg under Kommunfullmäktige.
Vi noterar att kommunrevisionen inte har remitterats, det hade kunnat vara bra.
Det hade underlättat läsningen av remissupplagan om det också hade funnits en rapport
med analys av hur den representativa demokratin fungerar i Järfälla, samt samspelet mellan
kommunen och den ovan nämnda kategorin organisationer.
.
Företagarna i Järfälla
Anders Karpesjö
Ordförande

Företagarna i Järfälla Terrängvägen 30 177 60 Järfälla
jarfalla@foretagarna.se

