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Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5)
Landstinget i Kalmar län (landstinget) har beretts möjlighet att yttra sig över
betänkandet och lämnar följande yttrande.
Lagförslag
Landstinget ser positivt på utredningens lagförslag som ska bidra till att öka
och bredda engagemanget inom den representativa demokratin samt stärka
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Utredningens förslag om ny
målsättningsparagraf för demokratipolitiken ses som ett bra exempel för att
uppnå detta.
Bedömningar och rekommendationer
Landstinget ser positivt på utredningens grundläggande bedömningar och
rekommendationer och arbetar redan idag i enlighet med ett flertal av
utredningens rekommendationer. Landstinget har exempelvis redan idag
antagit riktlinje för medborgardialog samt strategi för medborgare-, patientoch närståendemedverkan. Landstinget har även påbörjat arbetet för att starta
en e-panel för medborgardialog för att bredda deltagandet samt att inrätta en
barn- och ungdomspanel.
Gällande rekommendationen att överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som ordförande och rekommendationen att kommuner och landsting bör eftersträva en könsfördelning i
styrelserna på minst 40 % anser landstinget att detta måste vara partiernas
ansvar.
Landstinget anser även att det snarare borde vara partiernas förutsättningar
som ska stärkas för att driva och upprätthålla demokratin än kommun- och
landstingsfullmäktige.
Försöksverksamhet och förslag
Landstinget ser positivt på utredningens förslag till lag om försöksverksamhet med särskild rösträttsålder vid kommunala val och kommunala
folkomröstningar.
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Vidare ser landstinget positivt på utredningens förslag om tillsättande av en
maktutredning som ska sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i
det svenska samhället har förändrats sedan millenniumskiftet och analysera
hur pågående samhällsförändringar kan påverka maktförhållandena på sikt.

