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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över remiss om betänkande av 2014 års
demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande
Förslag till beslut
Arbetsutskottet antar yttrandet som sitt.

Bakgrund
Utredningen har arbetat sedan 2014 med uppdraget att utreda hur engagemanget
inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan
de allmänna valen kan stärkas.
Remissvar ska vara kulturdepartementet tillhanda senast den 21 juni 2016.
Utredningen lämnar ett antal förslag och Kumla kommun har valt att kommentera
några av de förslag kommunen uppfattat som centrala och viktiga.

Utredningens förslag
Ny målsättning för demokratipolitiken
Målsättningen som utredningen föreslår innebär ”en hållbar demokrati som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. Även om en sådan formulering
inte automatiskt innebär att exempelvis delaktigheten ökar så är det en viktig signal
om att detta är viktigt.
Införande i kommunallagen av bestämmelse som anger att kommunerna och
landstingen ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag
under trygga och säkra former
De uppgifter från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som utredningen hänvisar till, och
som visar att varannan heltidspolitiker under 2013 utsattes för hot, våld eller
trakasserier, visar att detta är ett problem att ta på allvar. Arbetet med att förebygga
och ge stöd i detta arbete sker förstås redan idag. Likt formuleringen för
demokratipolitiken blir ett införande i kommunallagen enligt förslaget en markering
om vikten av att arbeta med detta område.
Möjlighet att vara ledig från förtroendeuppdrag
Här menar vi att det är dags för en anpassning till resten av samhället. Kommunens
uppfattning är att det givetvis ska vara möjligt för en förtroendevald att vara ledig
från sitt förtroendeuppdrag vid t ex en föräldraledighet.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

692 80 KUMLA

Stadshuset, Torget 1

019-58 80 00

019-58 81 15

kommun@kumla.se

2016-07-067

2(3)

Begränsning av hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag
Här lägger utredningen inget konkret förslag men skriver att de anser att partierna
internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i hur länge en
enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag.
Sannolikt ät det svårare för en mindre kommun, med ett mindre antal
förtroendevalda och politiskt aktiva, att införa en sådan begränsning. Dessutom är
det rimligt att respektive lokala partier genom sina egna medlemmar får avgöra hur
länge en enskild förtroendevald ska kunna ha kvar sitt uppdrag.
Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och
framföra sina synpunkter inför beslut
Utredningen föreslår att detta ska framgå av kommunallagen, något som Kumla
kommun ställer sig bakom.
Ersätta medborgarförslaget med folkmotioner
Kumla kommuns uppfattning är att det inte ska vara tvingande för kommunerna att
införa folkmotioner. Varje kommun ska själva kunna få avgöra hur olika förslag som
inkommer till kommunen ska hanteras, om det sedan sker genom medborgarförslag,
det som utredningen kallar folkmotioner eller på annat sätt.
Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid valen 2018 och 2022
Kommunen välkomnar en sådan försöksverksamhet men anser att den bör
genomföras först vid valen 2022 och då, precis som utredningen föreslår, enbart gälla
kommunalvalen.
Kumla kommun vill också betona vikten av att en sådan försöksverksamhet
utvärderas innan sänkt rösträttsålder eventuellt permanentas.
Ungas deltagande i beslutsfattande i kommuner och landsting
Utredningen skriver bland annat att ”kommuner och landsting bör anta ett regelverk
för hur ungas perspektiv ska tillgodoses i beslutsprocesserna liksom en policy eller
handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken”. Kumla kommun ställer sig bakom
denna uppfattning.
Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning
Kumla kommun ställer sig bakom utredningens förslag att kommuner och landsting
bör inrätta funktionshindersråd som ges reella möjligheter till inflytande.
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