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Remiss-Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Ärendebeskrivning
2014 års demokratiutredning har antagit namnet Delaktighet och
inflytande och utredningens betänkande sammanfattas i SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.
Demokratiutredningens uppdrag var att utreda hur engagemanget inom
den representativa demokratin kan öka och breddas samt hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Utredningen
kommer med förslag om förändringar i kommunallagen (1991:900) samt
lämnar ett förslag till lag 2017:000 om försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. Till
förslagen har en konsekvensanalys gjorts. Gislaveds kommun som
remissinstans har blivit inbjuden till att lämna synpunkter. Remissvaren
ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 21 juni 2016.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i PM en sammanfattning över
förslagen för att sedan kommentera med hänsyn till hur de kommer att
påverka Gislaveds kommuns arbete. I sammanfattningen behandlas inte
de olika bedömningar som utredningen har framfört inom ett antal
områden. Dessa bedömningar kan läsas i utredningens egen
sammanfattning. Konsekvensanalysen som demokratiutredningen har
gjort sammanfattas i kommentaren.
Kommunstyrelsen har den 8 juni 2016 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta yttrande över remiss.
Beslutsunderlag
Sammanfattning Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Förvaltningens PM med sammanfattning och kommentarer daterad den
8 juni 2016
Kommunstyrelsen den 8 juni 2016, § 193
Yrkande
Lukas Yassin (MP): Gislaveds kommun ska i sitt yttrande tillstyrka
förslaget om sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till
kommunfullmäktige 2018 och 2022 samt tillstyrka förslaget om
folkmotion.
Marie Johansson (S) med instämmande av Marie Gullberg Lorentsson
(M): Avslag på yrkande om tillstyrkan till sänkt rösträttsålder och
tillstyrkan till folkmotion samt bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på tilläggsyrkandet om tillstyrkan
till sänkt rösträttsålder och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet om tillstyrkan
till förslaget om folkmotion och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Kf § 99 (forts.)

Kommunfullmäktige beslutar
att

anta yttrande över remiss - Betänkandet låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5), daterat den 8 juni 2016.
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