Särskilt yttrande Kommunstyrelsen
Ärende 143: Svar på remiss – Låt fler forma framtiden (KS/2016:206)

Vi ställer oss positiva till remissens förslag om att folkmotionen ersätter medborgarförslaget.
Enligt remissen så visar en översyn av formen medborgarförslag att de främst handlar om
vardagsnära frågor eller klagomål och synpunkter och att formen inte stimulerar till dialog mellan
väljare och förtroendevalda. Den administrativa hanteringen av medborgarförslagen är dessutom
betungande för kommuner och landsting. Vi anser därför att förslaget om att folkmotion ersätter
medborgarförslag bör tillstyrkas.
Fram till 18 års ålder så räknas alla som barn enligt Barnkonventionen. Den som inte fyllt 18 får inte
gifta sig, i princip inte ingå några avtal, inte köra bil m.m. I alla andra instanser anses en 16-åring vara
ett barn och inte kunna ta ansvar som en vuxen för sig själv eller för det gemensamma i samhället,
vilket politik just handlar om. Rimligast är att rösträttsåldern fortsättningsvis sammanfaller med
myndighetsåldern, som idag är 18 år. Vi anser därför att förslaget om en sänkt rösträttsålder till 16 år
bör avstyrkas.
Om man är ledamot i kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande församling så anser
vi att det är rimligt att man faktiskt bor i kommunen där man är politiskt aktiv. Man ska representera
medborgarna i den kommun man tillhör. Ledamöter i fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de
kommunala valen. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om dispens från valbarhetskravet för
fullmäktigeledamöter skulle strida mot väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter. Vi ser
ingen anledning till att frångå detta krav och vi finner att förslaget om att fullmäktigeledamöter ska få
möjlighet att behålla sitt uppdrag efter flytt bör avstyrkas.
När det gäller insatser för ett ökat valdeltagande så instämmer vi givetvis i att alla kommuner har ett
ansvar för att se till att dess invånare får information och att man arbetar för att öka intresset för
politik och samhällfrågor som rör alla. Det är dock viktigt att de gemensamma kommunala resurserna
för att främja deltagande och öka kunskapen om demokratin inte missbrukas och används för att
gynna vissa partier.
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