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Bakgrund
Kulturdepartementet har berett Sala kommun tillfälle att yttra sig över
betänkandet Låt fler forma framtiden. Betänkandets uppdrag har varit
att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och
bredda engagemanget inom den representativa demokratin.
Sala kommuns yttrande
Demokratiutredningen beskriver i hög grad arbete med människors inflytande. För att utveckla demokratin förutsätts att väljarna har rimlig kunskap
och information, liksom att det förekommer en dialog inför och parallellt med
det formella beslutsfattandet, vilket också beskrivs som utredningens huvuduppgift. Utvecklingen går allt snabbare med digitaliseringen och de möjligheter
som erbjuds till att söka kunskap och uttrycka sin åsikt och ofta få snabb respons.
Betänkandet föreslår att kommunerna bör utveckla sitt arbete med medborgardialoger, genom att lyssna av eller stämma av ett förslag innan beslut, för att
stärka sitt beslutsunderlag. Genom detta så bör kommunen få ett mer förankrat
beslut. Medborgardialoger kan även skapa en ökad delaktighet i frågan om motivet till dialogen är att lyssna in och stämma av frågan innan beslut. Medborgardialoger bör vara tillgängliga för alla medborgare, men kan göras på olika sätt för
olika grupper.
Medborgardialogerna bör vara med tidigt i processen i en fråga och man måste
vara tydlig med att kommunisera syftet med dialogen och hur dialogen kommer
att återkopplas till de som medverkat i den. En synpunkt är att inte detaljstyra
hur enskilda kommuner och landsting ska utföra medborgardialoger och inflytande.
Sala kommun avstyrker förslaget om möjligheten att behålla ett fullmäktigeuppdrag
efter flytt till annan kommun. Grundregeln måste vara som hitintills att man ska bo och
vara folkbokförd där man har sitt fullmäktigeuppdrag.
Sala kommun avstyrker förslaget när det gäller att fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska få vara ledig
från sitt uppdrag under en tidsbegränsad period, dock högst ett år, för att vara
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föräldraledig (eller den som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga). Här tycker
vi att denna regel ska införas som ett avsnitt i kommunallagen och inte som utredningen
föreslår att fullmäktige subjektivt kan avgöra frågan. Då kan olika bedömningar och
beslut ske.
Sala kommun avstyrker förslaget om försök med sänkt rösträttsålder.
Sala kommun anser att förslaget om att partierna i kommunfullmäktige bör överväga en
begränsning av antalet mandatperioder som en person kan inneha uppdraget som ordförande bör avslås. Det måste vara upp till varje parti att ta ställning till det.
Att en folkmotion ersätter medborgarförslag kan kanske vara bra, men regeln ska inte
vara tvingande. Det är inte tvingande idag för kommun eller landsting/region att införa
medborgarförslag.
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