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KF § 72

Remiss gällande betänkandet Låt fler
forma framtiden! (SOU 2016:5)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte ställa sig bakom förslaget om att medborgarförslag tas bort och ersätts av
folkmotion genom ändringar i kommunallagen. Istället anser kommunen att det ska finnas
en valfrihet gällande medborgarförslag alternativt folkmotion. Endast i de kommuner som
inte erbjuder möjligheten till medborgarförslag ska det ställas krav på folkmotion. Tibro
kommun är av den åsikten att den politiska hanteringen av medborgarförslag fungerar väl
och att det är ett bra sätt för kommuninvånarna att framföra förslag. Kommunen ser en
risk för att få ärenden skulle blir aktuella för politisk hantering i form av folkmotion, på
grund av kvalificeringskravet på 1 procent.
att i övriga delar ställa sig bakom betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
Yrkande
Rolf Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Tibro kommun har fått en inbjudan från Kulturdepartementet om att lämna synpunkter på
betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Betänkandet rör i huvudsak två
former av politisk påverkan. Dels om möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald
och dels om möjligheterna att som enskild individ, eller tillsammans med andra, påverka
politiska beslutsfattare mellan valen. Betänkandet innehåller förslag till ändringar i
kommunallagen samt ett antal bedömningar och rekommendationer till hur demokratin
kan utvecklas och förstärkas.
De ändringar som föreslås i kommunallagen ska i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2017.
De ändringar i kommunallagen som berör de förtroendevalda och deras förtroendeuppdrag föreslås däremot träda i kraft den 1 januari 2019. För medborgarförslag som
väckts i fullmäktige före den 1 juli 2017 gäller bestämmelserna om medborgarförslag till
dess att beslut fattats i ärendet av fullmäktige eller nämnd (om fullmäktige överlåtit till
nämnden att besluta).
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 21 juni 2016, dock har
Tibro kommun begärt och fått godkänt att inkomma med sitt yttrande senast den 23 juni
2016.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2016-05-24
Sammanfattning av betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, 2016-05-19.
Betänkandet i sin helhet
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou20165/
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