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§ 116 Svar på remissen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).

Kommunstyrelsens beslut:
Olofströms kommun lämnar följande svar på remissen Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5):
1. Tillstyrker förslaget på nytt mål för demokratipolitiken.
2. Tillstyrker inte förslaget om utökad möjlighet för förtroendevalda att behålla
sina uppdrag efter flytt från kommunen. Det finns redan idag möjlighet för
kommunfullmäktige att besluta om vissa undantag. Vi anser det tillräckligt.
Det är viktigt att förtroendevalda har en tydlig förankring i sin kommun.
3. Tillstyrker förslaget att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid ska få vara ledig från sitt uppdrag för att vara
föräldraledig eller sjukledig med anledning av nedsatt arbetsförmåga, enligt
de regler som gäller för övriga på arbetsmarknaden.
4. Situationen för arbetssökande med politiska uppdrag bör ses över.
5. Avstyrker förslaget om folkinitiativ.
6. Tillstyrker förslaget att en webbplats inrättas som ska kunna användas för
insamling av namnunderskrifter. E-legitimation bör krävas.
7. Avstyrker förslaget att det ska vara tvingande för kommuner att införa folkmotioner. Det bör vara frivilligt och således upp till varje kommun att bestämma. Dessutom bör procentspärren för folkmotion sättas något högre
(särskilt för kommuner med liten befolkning).
8. Avstyrker förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträtt, men anser att
rätt att rösta ska gälla från det år den röstberättigade fyller 18.

Yrkande:
Ordföranden föreslår ett antal ändringar görs utifrån arbetsutskottets beslutsförslag:
I punkt tre stryks ”om att fullmäktige får besluta”
Två punkter läggs till: ” Situationen för arbetssökande med politiska uppdrag
bör ses över.” och ”Avstyrker förslaget om folkinitiativ”
Punkt sex styrks ordet nationell och ordet folkinitiativ ändras till namnunderskrifter.
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Sammanfattning
Regeringen beslutade 2014 att tillsätta en utredning med uppdraget att komma
med förslag till åtgärder för att dels ”öka och bredda engagemanget inom den
representativa demokratin”, dels ”stärka individens möjligheter till delaktighet i
och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen”.
Utredningen, som antagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet
och jämlikt inflytande, har överlämnat betänkandet Låt fler forma framtiden till
Kulturdepartementet.
Kulturdepartementet har i en skrivelse den 9 mars 2016 gett Olofströms kommun möjlighet att yttra sig över betänkandet. Yttrandet ska vara Kulturdepartemetet tillhanda senast den 21 juni 2016.
Utredningen föreslår bland annat att så kallad folkmotion införs till riksdagen
samt kommun- och landstingsfullmäktige, att en nationell demokratiinternetportal upprättas och att kommuner ska kunna genomföra en försöksverksamhet
med sänkt rösträttsålder till 16 år. Utredningen föreslår också bland annat att
ett nytt mål för demokratipolitiken antas och att förtroendevaldas villkor stärks.
_____
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Arbetsutskottet 2016-05-31
_____
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