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Yttrande - Låt fler forma framtiden!
Kristinehamns kommun har fått betänkandet Låt fler forma framtiden! för
yttrande. Kristinehamns kommun vill framföra följande synpunkter:
8.3.5 Rätt att behålla uppdrag som fullmäktigeledamot trots flytt
Utredaren föreslår att möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt från
kommunen eller landstinget ska utökas till att även omfatta
fullmäktigeledamot.
Rätt att överklaga beslut tagna av fullmäktige och nämnder (laglighetsprövning)
har varje medlem i kommunen. Medlem är du enligt KL 1:4 om du är
folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt
där. Rimligtvis bör du vara medlem i kommunen för att också kunna fatta beslut
som förtroendevald i fullmäktige. Detta bör vara en utgångspunkt och som vi
enligt vår uppfattning missats i betänkandet.
Kristinehamns kommuns erfarenhet är att ingen under de senaste 10 åren i
nämnd, fullmäktigeberedning eller revision önskat att få behålla sitt uppdrag på
grund av flytt till annan kommun. Det kan bero på att de förtroendevalda inte
känner till möjligheten men också att man genom en flytt gör bedömningen att
det inte är möjligt, eller lämpligt, att ha kvar sitt uppdrag. Det hade varit
intressant att se statistik på hur vanligt det är att denna möjlighet tillämpas.
Det är viktigt att de som tillträder ett förtroendeuppdrag får en någotsånär
rättvisande bild av uppdragets omfattning och ansvar innan man tackar ja. Nära
en tredjedel av avhopparna svarade att uppdraget hade tagit mer tid än vad de
räknat med. Här har partierna en viktig uppgift.
8.5.1 Ersättning för inkomstbortfall ska omfatta hela inkomsten
Utredningens bedömning: Det är viktigt att kommunerna och landstingen
följer bestämmelserna om att de förtroendevalda har rätt till skälig
ersättning för den pension och de semesterförmåner som de
förtroendevalda förlorar på grund av sina uppdrag. (…) Ersättningen kan
omfatta en viss del av den tid som en förtroendevald utför för att
kommunicera med medborgare.
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Det ska vara en självklarhet att förtroendevalda får den ersättning de har rätt till.
Men av erfarenhet vet vi att det är viktigt med tydliga regler på området.
Kommunen betalar ut partistöd som bland annat syftar till att stärka partiernas
ställning i den lokala demokratin. Att ersätta förtroendevaldas kommunikation
med medborgare tangerar den roll partierna har idag.
13.5.1 Folkmotion ersätter medborgarförslag
Utredningens förslag: Ett nytt verktyg ska införas i kommunallagen för att
främja dialogen mellan väljare och förtroendevalda, en möjlighet att väcka
ett ärende i fullmäktige genom en folkmotion. Ärende i fullmäktige får
väckas om en folkmotion får stöd av minst en procent av de folkbokförda i
kommunen eller i landstinget. (…) Folkmotion ersätter medborgarförslag
och bestämmelserna om medborgarförslag ska upphävas.
Kristinehamns kommunfullmäktige beslutade enligt § 88 2015-09-08 att införa eförslag. Vår bedömning är att e-förslag och folkmotion inte står i strid med
varandra.
En svårighet avseende medborgarförslag har varit att förslagen, i de allra flesta
fall, haft karaktären av synpunkter. Genom att införa folkmotion är
sannolikheten högre att ärenden som väcks på detta sätt rör principiellt större
frågor.

I övrigt har Kristinehamns kommun inga synpunkter på betänkandet Låt fler
forma framtiden!
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