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Kinda kommun har i likhet med Sveriges övriga kommuner och ett stort antal organisationer givits
möjlighet att lämna synpunkter på författningsförslaget.
Det kan konstateras att det är ett omfattande och faktarikt material som ligger till grund för
betänkandet: Låt fler forma framtiden.
Många och viktiga områden belyses i betänkandet där utredningen bl.a. föreslår att en s.k.
folkmotion införs till riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Detta innebär att enskild
kan då väcka förslag och om detta får stöd av minst en procent av de röstberättigade till riksdagen
eller av de folkbokförda i en kommun eller landsting ska det tas upp som en motion.
För att öka de ungas möjligheter till inflytande så föreslås i betänkandet att kommuner ska kunna
genomföra försöksverksamhet med rösträtt från 16 års ålder vid valen till kommunfullmäktige 2018
och 2022. Även andra insatser bör göras om stärker ungdomarnas perspektiv i beslutsprocesserna
som t ex ungdomsråd eller motsvarande.
Det föreslås vidare att som ett led i arbetet att motverka elitiseringen och maktkoncentration så bör
partierna i fullmäktige överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan
inneha uppdraget som ordförande.
Vidare föreslås att mot bakgrund av det under senare årens ökade hot och trakasserierna mot
förtroendevalda att kommuner och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra
sina uppdrag under trygga och säkra former.
Kinda kommun vill anföra följande synpunkter på utredningens förslag:




I enlighet med vad som sägs i utredningen så ska det ske med försiktighet och utifrån politisk
samsyn när de demokratiska spelreglerna ändras, och därför bedömer vi att förslaget om
folkmotion inte bör genomföras då det kan leda till populistiska förslag som kan föra i fel
riktning. I detta sammanhang måste här, i likhet med vad gäller flera andra områden i
utredningen, läggas vikt vid partiernas ansvar och möjligheter att kanalisera medborgarnas
förslag och idéer.
Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder är inte det primära när det gäller ungdomars
inflytande och påverkansmöjligheter. Ungdomsråd, fokusgrupper och användande av den
digitala teknikens möjlighet bör göra det möjligt att fånga upp de ungas synpunkter och
engagemang och även här kan sedan ungdomars inflytande tas vidare via partierna som har
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att beakta de ungas frågor och önskemål. Därför avråder vi från sänkt rösträttsålder även
om det gäller försöksverksamhet i samband med valen 2018 och 2022


Delaktighet och inflytande bör stärkas via de förslag som utredningen ger exempel på för
underrepresenterade grupper. Bland annat så måste mötestider och andra förhållande göra
att småbarnsföräldrar och yrkesverksamma både inom den privata och offentliga sektorn ges
bättre möjligheter att delta i olika styrelser och nämnder. Framförallt på mindre
arbetsplatser där enskilda medarbetares närvaro är särskilt betydelsefull. Viktigt att dessa
gruppers deltagande i den demokratiska processen underlättas och säkerställs.



Förslaget om att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt
ska kunna hållas utan samband med ordinarie att ordinarie ärende hanteras välkomnas och
bör öka intresset och tydliggöra parternas ståndpunkter för medborgarna.



För att stimulera intresset för politiken, och ge medborgarna möjlighet att också i mindre
kommuner följa fullmäktigesammanträden, så bör det via staten ges möjligheter till stöd för
funktionella lösningar via webben. Ett sätt att också ge underrepresenterade grupper
möjlighet att följa det politiska samtalet. En nationell webbplats för tillförlitliga
namninsamlingar bör i enlighet med utredningens förslag inrättas.



Det torde vara viktigt att så långt som möjligt motverka de sociala och ekonomiska klyftorna i
samhället, då som det sägs i utredningen detta också är skiljelinjen mellan de ”demokratiskt
aktiva” och de ”demokratiskt passiva”.



Utredningens förslag om att partierna bör överväga begränsning av den tid en enskild
förtroendevald kan inneha tyngre uppdrag i styrelse och nämnd bör utmynna i att det inte
blir för korta perioder. Det finns ett värde i en kontinuitet och om personen har väljarnas
stöd så bör detta respekteras.



Vi vill åter understryka partiernas ansvar för att hålla demokratin levande och på olika sätt ge
medborgarna möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Bl.a. via medborgardialog
och fokusgrupper.

Med beaktande av kompletterande synpunkter ovan i yttrandet så bifaller Kinda kommun
utredningens förslag.
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