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Remiss - betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Storumans kommun har i remiss daterad 2016-03-09 inbjudits att lämna
remissvar på slutbetänkandet från 2014 års demokratiutredning. Kommunen vill tacka för denna inbjudan och vill härmed framföra följande
synpunkter.
Vad gäller förslagen angående de förtroendevaldas villkor anser vi inte
att möjligheterna ska förbättras att behålla en post som fullmäktigeledamot även om man flyttar från kommunen (8.3.5). Vi anser att den lokala
anknytningen är mycket viktig och en förutsättning för att behålla legitimiteten för de förtroendevalda. Förslagen angående ersättningsbestämmelser och ledighet (8.5) bör genomföras.
Vad gäller den lokala politikens organisering anser vi att förslaget att
stärka kommunfullmäktiges möjligheter till granskning (9.3.1) ryms
inom befintliga lagar och förordningar. Vad gäller förslaget om tydligare
uppdragsbeskrivningar (9.3.2) kan även detta ske inom nuvarande reglemente. Förslaget om att begränsa antalet mandatperioder för ordförandeposter (9.3.3) är vi negativa till, eftersom detta skulle kunna att det i en
mindre kommun blir brist på engagerade personer som möjlighet att ta
ett sådant uppdrag. Vad gäller förslaget om att fullmäktige regelbundet
ska arrangera allmänpolitiska debatter (9.3.4) anser vi att detta måste
vara en uppgift för partierna och inte för kommunen som organisation.
Vad gäller förslagen angående medborgardialog och samråd (11.5) anser
vi att även om det är lovvärt att engagera fler invånare i olika sakfrågor,
så visar erfarenheterna att det ofta är svårt att få särskilt många besökare
till träffar av detta slag. Detta torde inte avhjälpas genom att kommunen
antar formella principer för hur samråden ska genomföras. Vad gäller digitala samråd kan det vara lättare att få ett större antal deltagare, men det
blir samtidigt ofta svårare att se vem avsändaren är och om en och
samma person skriver under olika alias.
Vi anser att förslaget om att folkmotion ska ersätta medborgarförslag
(13.5.1) inte bör genomföras. Systemet med medborgarförslag fungerar
idag relativt väl i Storumans kommun.
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Storumans kommun är positivt inställd till förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalval (14.8.1). Det är viktigt att försöket utvärderas systematiskt. Försöket med sänkt rösträttsålder behöver kombineras med ett förtydligande av skolans redan befintliga uppdrag om demokratisk fostran. Vi anser att utredningen delvis har
förbisett att diskutera folkbildningsperspektivet och dess grundläggande
roll för det demokratiska samhällets fortlevnad och utveckling.
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