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Remissvar – Betänkande av 2014 års demokratiutredning – delaktighet och
jämlikt inflytande ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)

Bakgrund
Kulturdepartementet har inkommit 2016-03-023 med remiss – Betänkande Låt fler
forma framtiden! (SOU 2016:5) Emmaboda kommun har getts möjlighet att yttra sig
och vilket ska vara kulturdepartementet tillhanda senast 2016-06-21.
Regeringen beslutade den 17 juli 2014 att uppdra åt en särskild utredare att utarbeta
förslag till åtgärder.
En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare från
riksdagspartierna, uppdrog att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att
stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Utredaren skulle bland annat
 föreslå åtgärder som kan bidra till att fler personer erbjuds respektive väljer att
åta sig politiska förtroendeuppdrag,
 analysera formerna för delaktighet och inflytande mellan valen och identifiera
samhällsförändringar som kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt,
 föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet och
inflytande under mellanvalsperioder, och
 belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande.
Utredaren skulle vidare föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som
bedöms befogade. Det ingår dock inte i uppdraget att föreslå ändringar i grundlag
eller i riksdagsordningen.
Senast den 15 december 2015 skulle redovisningen vara färdig.
Sammanfattning av utredningen
Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en
hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att
uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan
valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås.
Utredningen föreslår också att en s.k. folkmotion införs till riksdagen och till
kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild individ kan väcka ett
förslag och om detta får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen eller
av de folkbokförda i en kommun eller ett landsting ska det tas upp som en motion.
Utredningen föreslår dessutom att en nationell demokratiportal upprättas där det ska
vara möjligt att via nätet lämna och stödja folkmotioner och ta initiativ till lokala
folkomröstningar. Det underlättar initiativ till lokala folkomröstningar.
Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas.
Kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i
valen 2018 och 2022.

För att motverka elitiseringen och maktkoncentrationen bör partierna i fullmäktige
överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha
uppdraget som ordförande. Mot bakgrund av den ökade omfattningen av hot och
trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner och landsting får ett ansvar
för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra
former.
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Förslag till beslut
att avstå möjligheten att lämna yttrande till kulturdepartementet angående
betänkande av 2014 års demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande ”Låt
fler forma framtiden!” (SOU 2016:5).
____
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