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Remisssvar - Demokratiutredning Låt fler forma
framtiden!
Nedanstående föreslagna förändringar och lagförslag i demokratiutredningen är de
förslag som Lekebergs kommunen särskilt vill peka på som kan bidra till att uppnå
målet att öka den politiska jämställdheten och jämlikheten och att fler är med och
formar framtiden:


Förslag att medborgarförslag ersätts med folkmotion som blir tvingande för
alla kommuner och landsting.

Lekebergs kommun ställer sig inte bakom förslaget


Att partistödet ska ses över och då främst användningen av det.

Lekebergs kommun ställer sig positiv till förslaget då det i nuläget råder en ganska
stor osäkerhet kring framförallt redovisningen av användningen.


Förslaget att partierna kan samordna sina nomineringsprocesser för att
eftersträva jämnare könsbalans i de kommunala bolagen. Utredningen
föreslår dock inte tvingande åtgärder såsom kvotering.

Lekebergs kommun vill särskilt trycka på att det är viktigt det inte införs tvingade
åtgärder så som kvotering utan att det är upp till varje parti att verka för en
jämnare könsbalans i nomineringsprocesserna.


Förslaget är att kommuner ska kunna genomföra en försöksverksamhet med
en rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022 hos kommuner som ansöker om
detta.

Lekebergs kommun ställer sig positiv till att åldersgränsen sänks men anser att det
bara ska gälla de som fyller 18 år under valåret. Lekebergs kommun anser att
sänkningen bör gälla i alla val.


Ökat användande av digitala verktyg och utvecklande för att öka delaktigheten
inom politiken samt att ge bättre förutsättningar att inhämta åsikter och
intressen från allmänheten genom en gemensam nationell ”portal”.

Lekebergs kommun anser att detta i grunden är en god tanke, att underlätta för
medborgarna, men bedömer att det i praktiken är väldigt otydligt och behöver
utvecklas innan kommunen kan ta riktig ställning. l


Förslag att öka delaktighet och inflytande för personer med
funktionsnedsättning. Att göra den fysiska samt sociala miljön mer tillgänglig.

Lekebergs kommun ställer sig positiv till förslaget.
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Remissen föreslår att det i kommunallagen ska införas en bestämmelse som
anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de förtroendevalda
ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.

Lekebergs kommun ställer sig i grunden positiv till att stärka tryggheten för de
förtroendevalda men det behövs mer detaljer kring vad det kommunala ansvaret
skulle bli och att polisens ansvar inte blandas ihop med kommunens.


Förslaget är att partierna bör överväga en begränsning hur länge en enskild
förtroendevald kan inneha ett visst tyngre uppdrag.

Kommunen tycker inte att förslaget om att kommuner ska uppmanas att begränsa
tiden som förtroendevalda får inneha uppdrag är positivt. Ansvarsutkrävandet görs
slutgiltigt i samband med de allmänna valen av kommunens medborgare. Det finns
en risk med en begräsning då det skulle kunna leda till att färre ställde upp för
uppdragen då det inte finns en långsiktig framtid i uppdraget.


Förslag i 11.5.1, gällande målsättningsparagraf om samråd inför beslut

Lekebergs kommun anser att detta inte bör införas.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande

