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Moderaternas remissvar på
Betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden
2a - FÖRSLAG ÄNDRINGAR I NUVARANDE KOMMUNALLAG.
SAMMANFATTNING:
VI INSTÄMMER I förslagen angående medborgarnas möjlighet till
delaktighet och påverkan, att förtroendevalda i vissa fall ska
kunna vara sjuk- eller föräldraledig från uppdraget under
någon period, målsättning om att stävja hot och våld mot
förtroendevalda samt förslag angående av fullmäktige
arrangerade debatter.
VI INSTÄMMER INTE
kommunen, förslag
övriga paragrafer
folkinitiativ ska

I förslag rörande valbarhet vid flytt från
rörande folkmotion med följdändringar i
eller att folkmotion respektive
kunna lämnas och stödjas på internet.

MOTIVERING INSTÄMMER INTE:
•

4 kap 8 § - Valbarhet vid flytt från kommun

•

De som har förtroendeuppdrag inom en kommun, ska även
fortsättningsvis vara folkbokförda inom samma kommun.
Grundprincipen måste vara att kommunens invånare
företräds av personer med hemvist i kommunen, som är
varaktigt insatta i kommunens angelägenheter.
Om förtroendevalda har möjlighet att flytta och likväl
behålla sina uppdrag, kan det framkalla en flyktig syn
på rollen som folkvald/förtroendevald, och bristande
lojalitet och förståelse för den representativa
demokratin. Detta skulle gynna en individualistisk syn
på demokratin, på bekostnad av rollen som "folkets
företrädare" och vore direkt kontraproduktivt.

•

•

•
•

5 kap 23 a § - Folkinitiativ – Internet
Vi är emot förslaget så länge man inte har ett bra system för
hur man hanterar säkerheten på internet. Man måste kunna se att
det inte är samma person som skriver in olika personer.
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•

5 kap 23 b § - Folkmotion inklusive Internet

•

Vi har demokrati där medborgarna väljer sina företrädare
till riksdag, landsting/regioner och kommuner. En
folkmotion minskar betydelsen av förtroendemannarollen.
En folkmotion minskar även partiernas betydelse - varför
ska vi då ha val?

•

•

•
•

•

•

I nuläget är det KF som beslutar huruvida
medborgarförslag ska vara en del av kommunens
ärendehantering och KF's beslut. Om förslaget om
folkmotioner är tänkt att vara tvingande, skulle det
undergräva den representativa demokratin.
Folkmotion skulle gynna nätbaserade "upprop" och
grupper av invånare som driver särintressen.
Internet som en plattform för folkmotioner skulle
resultera i en maktförskjutning i förhållande till
folkflertalet inom en kommun.
Preferenserna hos en enskild påtryckargrupp (även
när åsikterna står i strid med grundläggande,
demokratiska värderingar), kan komma att prägla
eller dominera den politiska agendan, vilket skulle
urholka demokratin. Däremot är det önskvärt att
ytterligare stärka enskilda människors rätt att
påverka sin närmiljö, inom ramen för medborgardialog
och lokal demokrati.
5 kap 25 §, 5 kap 33 §, 5 kap 64 §, 6 kap 19 a §, 6 kap
27 a § samt 6 kap 34 § = Följdändringar

Vi INSTÄMMER i följande förslag:
•

3 kap 9 a §, 4kap 15 b §, 4kap 15 c § samt 5kap 7 §.
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2 a - FÖRSLAG TILL LAG OM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED SÄNKT
RÖSTRÄTTSÅLDER VID KOMMUNALA VAL OCH KOMMUNALA
FOLKOMRÖSTNINGAR
Sammanfattning: Vi instämmer inte i förslaget.
Vi INSTÄMMER INTE i förslaget därför att:
•
•

•
•
•
•

Det är stor skillnad mellan högstadieelev och
gymnasieelev när det gäller mognad, analysförmåga och
konsekvenstänkande.
Att rösta i allmänna val ger möjlighet till lokal
påverkan men den röstberättigade ska också, i egenskap
av samhällsmedborgare, ha en reell förmåga (och
tillräcklig mognadsgrad) att överblicka såväl politiska
alternativ som konsekvenserna av politiskt fattade
beslut. 16 år – då är man för ung att förstå vilka
konsekvenser olika kommunala beslut får.
Man är fortfarande inte valbar innan 18 år och
myndighetsålder, valbarhetsålder och rösträttsålder bör
vara densamma.
Inkonsekvent med olika rösträttsålder i olika val
Riksdagen beslöt 2008 enhälligt att inte ändra
rösträttsåldern.
Före 18 års ålder står personen under vårdnadshavarens
omsorg och förmyndarskap. Vårdnadshavaren ansvarar även
för barnets försörjning (i förekommande fall har
samhället övertagit vårdnadshavarens roll).

Lisa Andersson
Gruppledare för Moderaterna i Kungsbacka
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