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Kommunhuset den 31 maj 2016 kl. 13.00 – 15.30

Plats och tid
Beslutande

Roland Åkesson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
Ann Petersson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Lars-Jonny Andersson (KD)

Robert Rapakko (S)
Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Kochar Ismaill Ahmad (S)
Roger Sunesson (SD)
Renée Solstad (S), tj.g.ers.

Övriga närvarande

Curt-Rune Roos (M), ersättare
Lejla Bajraktarevic (S), ersättare
Eva-Karin Holgersson (MP), ersättare
Thomas Nilsson, teknisk chef
Åsa Hällerståhl, ekonom
Fredrik Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera

Britt-Marie Domeij och Lars Hollner

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 7 juni 2016

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

61 - 72

.....................................................

Birgitha Freij

Ordförande

.......................................................

Roland Åkesson

Justerande

.....................................................……

................……………………………..

Britt-Marie Domeij

Lars Hollner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-31
2016-06-08

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

............................................................................

Birgitha Freij

2016-06-30
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§ 67

KS 2016/048

SVAR PÅ REMISS: LÅT FLER FORMA FRAMTIDEN!
SOU 2016:5
Handling

Remisshandlingar från kulturdepartementet, dnr. Ku2016/00088/D.
Demokratiutredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom
den representativa demokratin kan öka och breddas, samt hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. Utredningens fokus har
legat på individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom
de allmänna valen.

Förslag

Arbetsutskottet föreslår att Mönsterås kommun lämnar synpunkter på
förslaget att införa folkmotion.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar:
Utredningen föreslår att ett nytt verktyg ska införas i kommunallagen: en
möjlighet att väcka ett ärende i fullmäktige genom en så kallad folkmotion.
Förslaget innebär att ett ärende i fullmäktige får väckas om en folkmotion får
stöd av minst en procent av de folkbokförda i kommunen.
Dagens möjlighet att inlämna medborgarförslag föreslås upphävas. Utredarna
anger som skäl till detta att ”de frågor som väcks genom medborgarförslag
främst är vardagsnära och ofta klagomål och synpunkter”, att medborgarförslaget är ”ett verktyg som används i mycket liten utsträckning”, att kännedomen om medborgarförslag är ”begränsad”, och att medborgarförslaget ”inte
ger goda förutsättningar att stimulera till dialog mellan väljare och förtroendevalda”. Utredarna skriver också att den administrativa hanteringen av medborgarförslagen är ”betungande för kommunerna”. I Mönsterås kommun
känner vi inte igen denna beskrivning av medborgarförslag.
Den som väcker en folkmotion måste vara folkbokförd i kommun och därför
krävs undertecknande. Folkmotionen ska vara skriftlig, och undertecknas av
motionärerna med datum, personnummer och adress. Insamlingen av namn kan
ske via internet, varför namnteckning inte krävs, däremot e-legitimation. Kostnaden för att etablera en webbsida som kan erbjuda tjänster för underskifter
bedömer utredarna till 3 -5 mnkr. Kostnaderna för att sedan driva portalen
varierar beroende på vilken lösning för undertecknande som används och
antalet användare. Underskrifterna kostar enligt utredarna 30 öre – 2 kronor,
beroende på säkerhetsnivå och är en fråga om förhandling med ramavtalsleverantörerna av underskriftsfunktionen. Personuppgiftslagens bestämmelser
om strukturerade personuppgifter innebär att kommunen inte kan publicera en
folkmotion på kommunens hemsida utan att det kräver samtycke.
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I Mönsterås kommun finns möjlighet att inlämna medborgarförslag. Det inkommer i snitt fem förslag om året. Svaret på medborgarförslaget lämnas av
kommunstyrelsen, efter det att berörd nämnd eller förvaltningen haft möjlighet
att yttra sig. Ett medborgarförslag beräknas ta cirka fem arbetstimmar i anspråk, och därmed kosta cirka 2 000 kr/förslag. Möjligheten att lämna förslag
och idéer finns också via kontaktformulär på kommunens hemsida, detta
används cirka fem gånger per vecka i snitt, men mest används de nära kontaktvägarna mellan invånare och förtroendevalda i partierna.
Kostnaden för en folkmotion jämfört med ett medborgarförslag är så vitt kan
förstås betydligt dyrare. När ett medborgarförslag inkommer kontrolleras att
förslagsställaren är folkbokförd i Mönsterås kommun och därefter påbörjas
beredningen, vilken enligt beräkning kostar 2 000 kr (5 arbetstimmar á 400 kr).
En ev. folkmotion ska i Mönsterås kommun undertecknas av 131 personer, och
på något sätt måste ju en kontroll av folkbokföringen ske vilket kostar arbetstimmar.
Bemötande av några av utredarnas synpunkter:
”de frågor som väcks genom medborgarförslag främst är vardagsnära och ofta
klagomål och synpunkter”
Frågorna som tas upp i medborgarförslagen kan vara relativt sett mindre tunga
ibland, men det betyder inte att frågan är betydelselös för förslagsställaren. Har
man ansträngt sig för att skriva ett medborgarförslag och skicka det till
kommunen är frågan av betydelse för den personen och med sannolikhet för fler.
”ett verktyg som används i mycket liten utsträckning”
Det kan ju bero på att invånarna faktiskt också har andra vägar att nå sina
beslutsfattare, men några väljer ändå att gå via medborgarförslag.
”betungande för kommunerna”
Att arbeta med och ta ställning till invånarnas idéer är inte betungande.
----Avsikten med att införa folkmotion är enligt utredarna ”ett verktyg som
förbättrar dialogen mellan väljare och förtroendevalda”. Mönsterås kommun
ställer sig frågande till hur folkmotionen, såsom utredarna beskriver den, är ett
verktyg för förbättrad dialog?
Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån demokratisk struktur på
olika nivåer i samhället. Det betyder att folket styr genom val av partier och
företrädare med beslutanderätt. Kommunens högsta organ är kommunfullmäktige. För att kunna väljas till ledamot i kommunfullmäktige fordras att man
vid valet står på ett partis valsedel. Ledamöternas initiativrätt innebär bl.a. att
rättigheten att kunna väcka motioner. Att ge alla invånare ungefär samma rätt
undergräver kommunfullmäktiges status och försvårar för de politiska partierna
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att motivera partiarbete. Att samla in några hundra namnunderskrifter för ett
förslag är relativt enkelt, och landet kan snabbt få ett antal professionella som
via sina kontakter i redan befintliga grupper på sociala medier får gehör för
särintressen och intressegrupper. Utredningsuppdraget – bl.a. att analysera hur
ett arbete skulle kunna bedrivas av de politiska partierna för att öka det partipolitiska engagemanget och för att fler ska erbjudas respektive vilja ta på sig
ett politiskt förtroendeuppdrag – synes ha missats. Tvärtom kan införandet av
folkmotion medföra att det finns färre anledningar till att engagera sig i ett parti
– enskilda personer kan nå inflytande via andra vägar, och då representera
nästan endast sig själv.
Mönsterås kommun avstyrker förslaget att införa folkmotion såsom förslaget
beskrivs i utredningen Låt fler forma framtiden!
-----

