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Svar på remiss - Inbjudan från kulturdepartementet att lämna
synpunkter på betänkandet: Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)
Sundbybergs stad lämnar följande synpunkter på betänkandet:
8.3.5 Rätt att behålla uppdrag som fullmäktigeledamot trots flytt
I en region såsom Stockholmsregionen där unga har svårt att komma in på
bostadsmarknaden kan detta vara ett sätt att få fler unga att engagera sig i
lokalpolitiken. Stor vikt måste dock ligga på att det kommunala självstyret ska
bibehållas och att en person som flyttar ifrån kommunen inte ska få behålla sitt
uppdrag efter mandatperiodens slut.
8.3.7 Kommuner och landsting ska verka för en trygg och säker miljö för
de förtroendevalda
Frågan bör vara en självklarhet i landets kommuner. För att medborgare fortsatt ska
våga och vilja engagera sig politiskt måste arbetet mot hot och annan otrygghet
intensifieras. En fråga som skickas med är vad detta innebär konkret?
8.5.2 Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna
Sundbybergs stad ser positivt på förslaget. Det är viktigt med tydliga former för vad
som gäller kring föräldraledighet och sjukfrånvaro för förtroendevalda. Det är
stadens uppfattning att förslaget sänker trösklarna att engagera sig och att erfarna
politiker får en större chans att stanna kvar i politiken trots tillskott i familjen.
9.3.4 Fullmäktige bör regelbundet arrangera allmänpolitiska debatter
Sundbybergs stad ställer sig frågande till vad egenvärdet i förslaget är. Staden ser en
stor risk i att förslaget kan medföra betydande kostnader för kommunerna. Idag
finns möjligheter att behandla aktuella politiska frågor genom interpellationer och
motioner. Ett tydligare syfte med förslaget skulle behövas för att det ska kunna vara
intressant.
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11.5.1 Medlemmarna ska ha förutsättningar att delta
Sundbybergs stad anser att ambitionen med att inkludera fler i de pågående
demokratiska processerna är god. Det är dock av stor vikt att se till att detta inte
leder till en för hög arbetsbelastning hos kommunerna. Staden anser därför att det
måste tydliggöras hur långtgående invånarnas deltagande vara, vilka typer av beslut
de ska få framföra synpunkter kring samt på vilka sätt inkluderingen kan
genomföras.
13.5.1 Folkmotion ersätter medborgarförslag
Sundbybergs stad ser ett problem i att inkomna medborgarförslag i för stor
utsträckning rör liknande frågor och att kommunen då måste göra samma arbete två
gånger. Staden anser att införande av folkmotion skulle minska antalet inkomna
förslag från medborgarna men att de inkomna förslaget skulle ha större förankring
bland kommunens befolkning vilket är positivt. En fråga som måste besvaras är om
det finns ett behov av tvång för alla kommuner; staden anser att det måste finnas
förståelse för att det kan finnas kommuner som inte har möjlighet att genomföra
den här typen av förslag. Staden ställer sig också tveksam till namnet.
12.7.1 Underlätta insamlingen av namnunderskrifter
Sundbybergs stad ser positivt på detta förslag då det minskar den administrativa
bördan på kommunen vid inkomna folkinitiativ.
12.7.2 En nationell webbplats för namninsamling upprättas
Sundbybergs stad ser positivt på detta förslag då det minskar den administrativa
bördan på kommunen vid inkomna folkinitiativ.
14.8.1 Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder
Ambitionen med att inkludera fler i demokratin ser Sundbybergs stad som god.
Snittåldern för en förstagångsväljare ligger idag på ungefär 20 år, det här försöket
skulle innebära att de kommuner som deltar kommer få en sänkning på
genomsnittsåldern för förstagångsväljarna, vilket bör ses som positivt. Det ska dock
understrykas att myndighetsåldern är 18 år och att det finns ett visst värde i att
lagstiftningen har en likalydande syn på myndighetsbegreppet. Staden konstaterar
att testet är frivilligt och genomförs hos de kommuner som anmäler sig.
14.8.2 Unga ska ges reella möjligheter till inflytande i kommuner och
landsting
Detta är en viktig punkt i arbetet att uppmuntra fler att delta i det demokratiska
arbetet. Valdeltagandet bland unga ska öka, men Sundbybergs stad anser att det är
viktigt att även se till att de unga som inte får delta i allmänna val har möjlighet att
delta då de påverkas av beslut i samma utsträckning som de röstberättigade. Även
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andra grupper som idag är underrepresenterade i den demokratiska processen och
har ett lågt valdeltagande bör lyftas till en nivå där de aktivt deltar i demokratin.
15.7.2 Insatser för att öka valdeltagandet för personer med
funktionsnedsättning
Sundbybergs stad ställer sig bakom utredningens bedömning men vill understryka
att det finns fler grupper med lågt valdeltagande där insatser krävs.
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