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Svar på remiss Ku2016/00088/D: Betänkandet Låt fler forma
framtiden! (SOU 2016:5)
Landstinget Dalarna väljer att i sitt remissvar särskilt lämna synpunkter på
kapitel 14. Ungas delaktighet och inflytande och kapitel 15. Delaktighet och
inflytande för personer med funktionshinder.
Landstingets kultur- och bildningsverksamhet har som mål att öka barns och
ungas inflytande och ser att flera av demokratiutredningens förslag som rör
unga direkt eller indirekt kan stärka förutsättningarna för landstingets arbete.
I betänkandet finns ett antal förslag som rör skolan som arena. Landstinget
instämmer i att skolan är en viktig plats för demokratisk fostran, men menar
att det är viktigt att ansvaret fördelas på hela samhället och inte väger över
på skolan.
Kapitel 14. Ungas delaktighet och inflytande
14.8 Överväganden och förslag om ungas inflytande och delaktighet

Landstinget Dalarna är positiv till förslagen men lämnar följande synpunkter
på innehållet.
14.8.2 Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och
landsting (Förslag)

Betänkandet skriver att det är centralt att det finns ett formellt regelverk för
hur ungas inflytande ska tillgodoses i den politiska beslutsprocessen samt
att unga ges möjlighet att påverka i tidigt skede.
Det är viktigt att anpassa formerna för ungas deltagande och inflytande till
de ungas förutsättningar.
Det är positivt om förslaget kan bidra till att förtydliga att unga ska bjudas in
att påverka fler områden än de som traditionellt uppfattas som
ungdomsfrågor.
14.8.3 En genomtänkt och sammanhållen ungdomspolicy (bedömning)

Landstinget instämmer med utredningens bedömning om att en
genomtänkt, sammanhållen ungdomspolicy som återkommande följs upp,
kan ge konkret genomslag till ungas perspektiv i det politiska
beslutsfattandet i kommun och landsting. Idag har alla Dalarnas kommuner
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och landsting antagit en avsiktsförklaring för ett sådant arbete inom
strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.
14.8.5 Samverkan mellan skolor och den lokala politiska förvaltningen
(bedömning)

Landstinget instämmer i huvudsak med utredningens bedömning, men
anser att ett ömsesidigt ansvar för samverkan kan stärka förutsättningarna.
Som bedömningen nu är formulerad så åligger ansvaret skolorna; ”…bör
skolor i större utsträckning än idag samverka med den politiska
förvaltningen i kommuner och landsting och träffa företrädare för de politiska
partierna på lokal nivå”.
Kapitel 15. Delaktighet och inflytande för personer med funktionshinder

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning kan utöva sin
demokratiska rätt att vara delaktiga och ha inflytande i samhällslivet på
samma sätt som andra medborgare.
15.7 Överväganden och förslag om delaktigheten och inflytandet för
personer med funktionsnedsättning
15.7.2 Insatser för ökat valdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning röstar i lägre utsträckning än övriga
befolkningen. Därför bör insatser genomföras för att öka valdeltagandet för
denna grupp.
15.7.3 Rätt till särskilt stöd och särskild service vid genomförande av
politiska förtroendeuppdrag

Det är Landstinget Dalarnas uppfattning att för personer med
funktionsnedsättning med förtroendeuppdrag och beviljade insatser enligt
lagen om stöd och service till viss funktionshindrade så bör tiden som är
direkt kopplad till att kunna utföra förtroendeuppdraget räknas in.
Regeringen får meddela föreskrifter om bedömning av hur antalet timmar
ska beräknas.
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