Yttrande

Kommunstyrelsen
2016-06-07
Sidan 1 av 3

Dnr 2016/0166 KS-2
Diariekod: Diariekod: 013

Finansdepartementet

Yttrande över utredningen Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5)
Ku 2016/00088/D
Inledning
Sollentuna kommun redovisar nedan de förslag i utredningen där
kommunen vill lämna sina synpunkter.

Sollentuna kommuns synpunkter
Avsnitt 8 – De förtroendevaldas villkor
8.3.5 – Rätt att behålla uppdrag trots flytt

Kommunen tillstyrker förslaget till ändring av 4 kap. 8 § kommunallagen så
att uppdrag som förtroendevald upphör vid nästa fullmäktigesammanträde.
Kommunen avstyrker förslaget att även fullmäktigeledamöter ska omfattas
av möjligheten att få behålla sina uppdrag trots flytt.
Det ursprungliga motivet till att undanta fullmäktiges ledamöter från
möjligheten att få behålla sina uppdrag var att lagstiftaren ansåg att detta
strider mot väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.
Kommunen anser att detta synsätt fortfarande bör gälla.
Enligt kommunallagen är fullmäktiges mandattid fyra år. Nämndernas
mandattider bestäms av fullmäktige1. Det är därmed fritt för en kommun att
ha till exempel ettåriga mandattider för nämnderna. Kommunen anser att det
är rimligt att en förtroendevald under vissa förutsättningar kan få behålla sitt
uppdrag trots flytt om detta gäller någon eller några månader. Det kan gälla
förtroendevalda som på grund av till exempel studier behöver ändra sin
folkbokföring under en begränsad tid. Att få behålla uppdrag för en tid som
tangerar fyra år anser dock kommunen vara alltför långtgående.
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8.3.7 – Kommuner och landsting ska verka för en trygg och säker miljö för de
förtroendevalda

Kommunen tillstyrker förslaget.
Kommunen ser positivt på att det i kommunallagen införs en bestämmelse
om att kommuner och landsting ska verka för en trygg och säker miljö för
de förtroendevalda.
8.5.2 – Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna

Kommunens tillstyrker förslaget.
Kommunen ser positivt på utredarens förslag att det i kommunallagen (4
kap. 15b §) markeras att fullmäktige får besluta att vissa förtroendevalda ska
kunna vara föräldralediga eller sjukskrivna och att en ersättare för den
förtroendevalde kan utses under frånvaron.
Avsnitt 9 – Den lokala politikens organisering
9.3.4 – Fullmäktige bör regelbundet arrangera allmänpolitiska debatter

Kommunens avstyrker förslaget.
Kommunen anser att regleringen är onödig. Dagens utformning av
kommunallagen medger redan att ordföranden får kalla fullmäktige till
sammanträde när det behövs. Det föreslagna tillägget innebär i praktiken
endast en marginell förändring av gällande rätt.
Avsnitt 11 – Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
11.5.1 - Medborgardialog och samråd

Kommunen tillstyrker förslaget.
Kommunen ser positivt på att det i kommunallagen görs det tillägg, i 3 kap.
9a §, som föreslås i utredningen.
Avsnitt 12 – Det förstärkta folkinitiativet
12.7.4 – Fastställa antalet underskrifter som krävs

Kommunen tillstyrker förslaget.
Kommunen anser att det är ett bra förtydligande att det i kommunallagen
anges hur antalet erforderliga namnunderskrifter för att väcka ett
folkinitiativ ska fastställas.
Kommunen delar även utredarens uppfattning att det ska vara möjligt att
samla in underskrifter via internet.
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Avsnitt 13 – Medborgarförslag och folkmotion
13.5.1 – Folkmotion ersätter medborgarförslag

Kommunen avstyrker förslaget.
Den representativa demokratin är en viktig rättsprincip i Sverige. Av
regeringsformen följer att beslutanderätten i kommuner utövas av valda
församlingar. Med dagens reglering i kommunallagen får den som är
folkbokförd i kommunen väcka ärenden i fullmäktige genom
medborgarförslag, under förutsättning av att fullmäktige beslutat om det.
Att, som utredaren föreslår, ersätta denna möjlighet med en ovillkorlig rätt
för kommuninvånare att väcka motioner anser kommunen vara ett avsteg
från den kommunala självstyrelsen. Därutöver kommer förslaget, om det
genomförs, att öka kostnaderna i den kommunala förvaltningen.
Avsnitt 14 – Ungas delaktighet och inflytande
14.8.1 – Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder

Kommunen avstyrker förslaget.
Kommunen anser att det är en viktig demokratisk princip att den som har
rätt att rösta även är valbar till de kommunala organen. Kommunens
uppfattning är att såväl rösträtten som valbarheten bör, som idag, vara
kopplade till myndighetsåldern.
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