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Yttrande över betänkandet "låt fler forma framtiden", SOU 2016:5,
dnr Ku2016/0088/d
Beslut
att Karlshamns kommun översänder synpunkterna i detta yttrande till
Kulturdepartementet.
Sammanfattning
På uppdrag av regeringen har en särskild utredare tagit fram förslag till olika åtgärder för
att öka och bredda engagemanget inom ramen för den representativa demokratin, samt
stärka den enskilde individens möjlighet till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Utredaren föreslår bland annat att
rösträttsåldern på försök ska få sänkas i kommunalvalet, att folkmotioner ska ersätta
medborgarförslag och att reglerna för förtroendevaldas uppdrag ska ändras.
Utredningen har skickats på remiss till alla landets kommuner och landsting, ett
flertal intresse- och frivilligorganisationer samt till samtliga riksdagspartier på
riksplanet. Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet,103 33 Stockholm
senast den 21 juni 2016, ku.remissvar@regeringskansliet.se.
Synpunkter
Karlshamns kommun anser att betänkandet har många bra ansatser men få skarpa förslag.
Den öppnar möjligheter men det ställs få krav på demokratiutvecklingen. Förslaget om sk
folkmotioner är däremot väl genomtänkt och kommer att ge medborgarna reella
påverkansmöjligheter istället för det idag tämligen svaga instrumentet medborgarförslag,
som dessutom är frivilligt.
Förslaget om att förtroendevalda ska ges möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna,
utan att behöva avsäga sig sitt uppdrag, är bra. Dock borde detta inte vara upp till varje
fullmäktigeförsamling att ta ställning till utan vara en rättighet i kommunallagen.
Förslaget om att sänka rösträttsåldern anser Karlshamns kommun är bra men kräver
förmodligen en genomgång och förändring av bland annat skollagen och läroplaner för att
fungera. Kommunen delar också betänkandets slutsats om att skolans demokratiuppdrag
är viktigt och behöver stärkas. Även regler om hur man tillförsäkrar partier möjligheter till
tillträde till skolorna måste utformas.
Kommunen anser att det är bra att regeringen föreslås få ett ansvar för att tillhandahålla
ett nationellt digitalt stöd för medborgardialog. Då digitaliseringen ökar möjligheten för
medborgare att hålla sig informerade och engagerade i samhällsutvecklingen borde
regering få ett uttalat ansvar för att tillhandahålla digitala lösningar även för den primär
kommunala verksamheten, eftersom detta är oerhört kostnadskrävande för den enskilda
kommunen.
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Beslutsunderlag
Genom kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2016 - under § 52 - har styrelsen delegerat
sin beslutanderätt.
Ärendegrupp

Sammanfattande benämning

A 4 Allmänt

Besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärende som är så
brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana
beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde

På kommunstyrelsens vägnar

Per-Ola Mattsson
Ordförande
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
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