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Svar på remiss – Låt fler forma framtiden (KS/2016:206)

Det finns delar i remissen som vi tycker är bra och det finns delar som vi inte står
bakom. Vi kommer här främst att fokusera på det sistnämnda.
Vi avstyrker helt förslaget om sänkt rösträttsålder till 16 år, inklusive
försöksverksamheten. Barn som ännu inte är myndiga, sett till flertalet andra
parametrar, ska inte tillsätta lagstiftare.
Vi tillstyrker att folkmotioner ska ersätta medborgarförslagen. Vi har länge påtalat
bristerna i medborgarförslagsinstrumentet. Vi anser det vidare rimligt att det är 1 % av
de röstberättigade som krävs gräns för antalet underskrifter och inte 0,5 % som den
politiska majoriteten föreslår.
Vi avstyrker att det bör etableras en nationell insamlingsplats för folkinitiativ och
namninsamlingar.
När det gäller rätten att behålla ett förtroendeuppdrag trots flytt från kommunen bör det
endast kunna vara aktuellt om flytten är av en temporär, tidsbegränsad art. Exempel på
detta skulle kunna vara studier eller tjänstgöring utomlands i arbetet.
Vi tillstyrker att förtroendevalda ska kunna vara föräldralediga och det bör vara på
samma villkor som för alla andra. Man anmäler helt enkelt detta till
kommunen/arbetsgivaren. Kommunfullmäktige bör inte vara inblandat i detta.
Vi avstyrker allt som har med s.k. dialektisk demokrati eller direktdemokrati att göra.
Det är bara att undergräva den representativa demokratin.
Vi avstyrker samtliga tankar kring att kommunfullmäktige ska kunna specificera
arbetsbeskrivningen åt kommunstyrelsens ordförande. I flera kommuner är majoriteten
oklar och vågmästarpartier kan byta vilket block de röstar på från fråga till fråga. Detta
skulle bli en inskränkning av demokratin.
Det kan finnas mervärden i att göra insatser för att åstadkomma ett ökat valdeltagande.
Det är dock viktigt att Lex Botkyrka inte får komma att fungera annat än som ett
avskräckande exempel. Åtgärder som Botkyrka har vidtagit, som att engagera
samhällsinformatörer att strikt verka i rödgröna valdistrikt, samt att t.ex. använda sig av
mobila vallokaler vid festliga arrangemang (i samarbete med SAP, eller till SAP
närstående föreningar och organisationer) är helt och hållet förkastligt.
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