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Svar på betänkande Låt fler forma framtiden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte ska yttra sig över den
statliga utredningen, Låt fler forma framtiden.
Sammanfattning av ärendet
Den statliga demokratiutredningen har kommit med sitt betänkande, Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5). Utredningens slutsatser är att demokratin står stark.
Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Utredaren föreslår
åtgärder samt nya utredningar för att komma till bukt med det ojämnt fördelade
politiska inflytandet.
Utredningen har skickats på remiss till alla landets kommuner och landsting, ett
flertal intresse- och frivilligorganisationer samt till samtliga riksdagspartier på
riksplanet.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslagen i utredningen i hög grad är av
politisk karaktär och bör därför även behandlas politiskt.
Beslutsunderlag


Betänkande av 2014 års
demokratiutredning, Låt fler forma framtiden!

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
På uppdrag av regeringen har en särskild utredning tagit fram förslag till olika
åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom ramen för den representativa
demokratin, samt stärka den enskilde individens möjlighet till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Utredningen föreslår bland annat att rösträttsåldern på försök ska få sänkas i
kommunalvalet, att folkmotioner ska ersätta medborgarförslag och att reglerna för
förtroendevaldas uppdrag ska ändras.
Utredningen har skickats på remiss till alla landets kommuner och landsting, ett
flertal intresse- och frivilligorganisationer samt till samtliga riksdagspartier på
riksplanet.
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Analys
Förslagen i utredningen har föregåtts av flertalet forskningsinsatser och
djuplodande demokratiska analyser. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte att
det finns något att tillföra som inte innebär att förvaltningen tar ställning till de
olika förslagen i sak. Det är olämpligt för förvaltningen att göra så, då inställningen
till de olika förslagen beror på ideologiska, värdemässiga och politiska
överväganden.
Ett flertal andra kommuner och landsting delar denna uppfattning och har meddelat
regeringen att de kommer att avstå ett yttrande.
Mot bakgrund av ovanstående samt att samtliga riksdagspartierna har fått
möjlighet att yttra sig över utredningen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
även Melleruds kommun ska avstå ett yttrande över utredningen.
Överväganden
Kommunstyrelsen bedömer inte att ett uteblivet yttrande påverkar kommunens
arbete i medborgar- och demokratifrågor.
Slutsatser
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att Melleruds kommun inte ska yttra sig
över den statliga utredningen, Låt fler forma framtiden.
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