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Remissvar på SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden
Landstinget i Uppsala län avger härmed följande yttrande över betänkandet SOU 2016:5
Låt fler forma framtiden
Utredning har i enlighet med sina direktiv analyserat behovet av och utarbetat förslag
till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin.
De politiska partierna
Utredning har också haft som direktiv att analysera hur ett arbeta skulle kunna bedrivas
av de politiska partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att fler ska
erbjudas respektive vilja ta ett politiskt förtroendeuppdrag.
Landstinget tycker att analysen och tankarna kring de politiska partiernas arbete är
intressant men vill understryka, vilket också utredningen gör, att ansvaret för hur de
politiska partierna ska arbeta med dessa frågor är ett ansvar för partierna själva.
Landstinget tillstyrker utredningens förslag att det görs en översyn av partistödet.
De förtroendevaldas villkor
Utredningen har lagt vissa förslag avseende de förtroendevaldas villkor. Landstinget
avstyrker förslaget att möjligheten att behålla sitt uppdrag trots flytt från
kommunen även ska omfatta de folkvalda fullmäktigeledamöterna. Däremot är vi
positiva till möjligheten att vara ledig från sitt förtroendeuppdrag under en viss tid pga.
exempelvis sjuk- och föräldraledighet eller studier på annan ort. Likaså är det enligt
landstinget en självklarhet att de förtroendevald ska kunna verka i en trygg och säker
miljö. Det finns enligt landstinget ett behov att ta fram mer konkreta handlingsplaner
och rutiner för att hantera olika typer av hot mot förtroendevalda.
Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
Här föreslår utredningen bl.a. att fullmäktige bör anta riktlinjer eller principer för hur
samråd och medborgardialog ska genomföras. Utredningen pekar bl.a. på möjligheten
att använda den digitala tekniken i så stor utsträckning som möjligt för att bereda fler
grupper möjlighet att göra sin röst hörd.
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Landstinget anser rent generellt att detta är en viktig demokratifråga och att det så långt
möjligt underlättas för medborgarna att, bl.a. via den digitala tekniken, kunna ha
synpunkter på de frågor som behandlas i kommuner och landsting. Att ha en samlad
plats på kommunens eller landstingets hemsida för dialog och samråd tycker landstinget
är en bra idé som bör utvecklas. Hur de riktlinjer och principer som utredning förslår att
fullmäktige ska anta ska utformas måste analyseras noggrant, inte minst den rent
praktiska delen, exempelvis hur synpunkter och förslag från medborgarna som kommer
in hanteras och processas vidare. Detta är inte minst viktigt för medborgarna att ha en
klar bild om detta för att man ska som medborgare får ett förtroende för att de förslag
man för fram hanteras på ett seriöst vis.
Införande av folkmotion istället för medborgarförslag i kommuner och landsting
Landstinget ser positivt på förslaget med att införa folkmotion istället för
medborgaförslag, främst då folkmotionen är tänkt att representera en större andel av
befolkningen. Dock ser landstinget en risk i att det blir ett verktyg för enbart
resursstarka organisationer. På vilket sätt en sådan utveckling ska undvikas har
landstinget i dagsläget inget bra svar på, men frågan bör finnas med när villkoren för en
folkmotion tas fram.
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