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Yttrande över betänkandet Låt fler
forma framtiden (SOU 2016:5)
Ku2017/00088/D
Region Jönköpings län (Regionen) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat
betänkande. Regionen har tagit del av betänkandet och lämnar följande
synpunkter.

Sammanfattning
Regionen ställer sig bakom SKLs yttrande med några tillägg. Regionen anser att
det finns andra sätt än folkmotioner för ett medborgerligt deltagande och ställer
sig inte bakom förslaget om folkmotioner. Regionen ser positivt på förslagen om
ökade möjligheter för politiker att fullgöra sina uppdrag under säkra former.
Regionen ser också positivt på förslaget att fullmäktiges presidium ska kunna
besluta om att debatter. Förslaget till lag om försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder vid kommunala val och folkomröstningar berör endast kommunerna.

Synpunkter
Folkmotioner
3 kap. 9 a § och 4 kap. 23 b §
Det medborgerliga deltagandet är en utgångspunkt i den lokala demokratin och
det demokratiska styrelseskicket. Regionen ser positivt på att denna utgångspunkt
slås fast i lag men anser att det finns andra sätt än folkmotioner för medborgerligt
delagande. Regionen ställer sig inte bakom förslaget om folkmotioner utan vill i
stället framhålla partiernas roll för att skapa engagemang och delaktighet.
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Ledighet och säkerhet
4 kap. 8, 15 b-c §§
Det är angeläget att underlätta för förtroendevalda att kunna fullgöra sina uppdrag
utan att privat- och familjeliv blir lidande. Regionen tillstyrker därför att det införs
möjlighet att besluta om föräldraledighet och ledighet på grund av sjukdom för
heltidspolitiker och att möjligheten att behålla ett uppdrag trots flytt från
kommunen eller landstinget utökas till att också omfatta fullmäktigeledamöter.
Regionen välkomnar vidare det i lag slås fast att kommuner och landsting ska
verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och
säkra förhållanden.

Allmänpolitiska debatter
5 kap. 7 § tredje stycket
Regionen instämmer i utredningens bedömning att allmänpolitiska debatter
mellan valen kan bidra till att fullmäktige stärker sin roll som kommunens och
landstingets centrala politiska organ och att det allmänna intresset för
lokalpolitiken ökar. Regionen tillstyrker därför förslaget om att fullmäktiges
presidium ska kunna besluta om att debatter utan samband med annan
handläggning ska kunna hållas vid sammanträde.

Rösträttsålder
Förslaget till lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala
val och folkomröstningar berör endast kommunerna. Regionen anser dock att det
är olämpligt med testverksamheter inom detta område.
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