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Remissvar – Betänkande av 2014 års demokratiutredning – delaktighet och
jämlikt inflytande ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)
dnr Ku2016/00088/D
Götene kommun lämnar följande yttrande över ”Låt fler forma framtiden” - Betänkande av 2014
års Demokratiutredning:
5. Valdeltagande och politiskt engagemang mellan valen
Götene kommun instämmer i utredningens bedömningar att stärka den demokratiska
delaktigheten mellan valen med att kommunala webbplatser ska bli bättre på att tillhandahålla
tydlig information om vad som gäller vid anordnade av politiska möten och demonstrationer.
6. De politiska partierna
Götene kommun tillstyrker betänkandets förslag att det ska genomföras en bredare översyn av
partistödet med syfte att klargöra i vilken mån de olika formerna av partistöd används
ändamålsenligt. Det är viktigt att partistöden går till att stärka de politiska partiernas ställning på
lokal nivå.
7. De förtroendevalda och den sociala representativiteten
Götene kommun tillstyrker förslaget att den sociala representativiteten i de politiska
församlingarna på nationell och lokal nivå ska följas upp av SCB en gång per mandatperiod.
8. De förtroendevaldas villkor
Götene kommun delar inte utredarens uppfattning om att det räcker med att fastställa att antalet
förtroendevalda inte bör minska, utan åtgärder bör vidtas för att locka fler att vilja engagera sig.
Det som utredaren påpekar kring att uppdragen inte får vara alltför komplexa till sin natur, måste
poängteras ytterligare.
Götene kommun anser inte att en fullmäktigeledamot som flyttat från kommunen ska kunna
behålla sitt uppdrag, med undantag för personer som under en kortare period flyttar från
kommunen för att studera.
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Götene kommun tillstyrker förslaget att det ska införas en bestämmelse i kommunallagen som
anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra
sina uppdrag under trygga och säkra former.
Götene kommun instämmer i att förtroendevalda ska ha rätt till skälig ersättning för det de
förlorar i och med sina uppdrag.
Götene kommun tillstyrker förslaget att det, under en begränsad tid, ska vara möjligt att vara
ledig från sitt uppdrag - föräldra- eller sjukledig
9. Den lokala politikens organisering
Götene kommun är positiv till att förtydliga ordförandens uppdrag i styrelsen eller nämnder,
liksom övriga kommunal- och landstingsråds funktion. En uppdragsbeskrivning kan vara ett bra
sätt att tydliggöra förväntningar, både inför en nominering av en person till ett uppdrag och
under pågående uppdrag.
Götene kommun är negativ till en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan
inneha uppdraget som ordförande. I små kommuner är det redan idag svårt för partier att finna
representanter till förtroendeuppdrag, särskilt bland yngre. Om antalet mandatperioder för
ordförandeposter begränsas, kan kompetenta och erfarna politiska ledare inom kommuner falla
bort. Beslut om begränsning av antalet mandatperioder ska vara fritt för varje kommun att fatta.
Götene kommun tillstyrker förslaget att kommunfullmäktiges presidium ska kunna fatta beslut
om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med annan handläggning. Ett sätt att öka
partiernas synlighet är att fullmäktige med jämna mellanrum arrangerar allmänpolitiska debatter.
11. Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
Götene kommun ställer sig positiv till förslaget att öka tydligheten mot medborgarna genom att
fullmäktige antar styrdokument för samråd och medborgardialog. För att dialogen ska fungera
tillfredställande för både medborgare, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen så behövs ett
styrdokument för att tydliggöra vad som gäller. Det är viktigt att det i sådana dokument
tydliggörs vilka förväntningar som medborgarna kan ha på deltagandet.
13. Medborgarförslag och folkmotion
Götene kommun avstyrker förslaget att utreda möjligheten att införa en medborgerlig
förslagsrätt, en folkmotion, för att påverka den nationella beslutsprocessen.
Erfarenheten är att medborgarförslag är ett komplicerat och tungrott verktyg, som i praktiken
inte medför ökat inflytande. Den representativa demokratin är viktig i politiska arbetet och
beslutsprocesser. En folkmotion kan ge en bild av en bred folklig opinion trots att den bara
uttrycker en liten, men välorganiserad, minoritets uppfattning.
14. Ungas delaktighet och inflytande
Götene kommun avstyrker förslaget att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år
sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022. Kommunen anser att rösträttsåldern ska
följa myndighetsåldern. Kommunen anser att det är av stor vikt att öka och uppmuntra unga
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människors intresse för politik och möjliggöra deras inflytande och engagemang i lokala
samhällsfrågor, men att detta bör ske på andra sätt än genom att sänka rösträttsåldern. Här spelar
skola och föreningsliv en stor roll.
Götene kommun ställer sig positiv till att öka kunskapen bland skolelever om hur kommuner och
landsting fungerar samt formerna för medborgerligt inflytande i det politiska beslutsfattandet.

15 Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning
Götene kommun anser att delaktighet och inflytande är viktigt för alla befolkningsgrupper i
samhället och att det krävs särskilt medvetet arbete för att lyfta de grupper som idag är delaktiga
i mindre utsträckning än genomsnittet.

