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Godkänner nedanstående synpunkter

Ärendet
Tranemo kommun har fått förmånen att yttra sig över det betänkande som
Demokratiutredningen överlämnat till regeringen.
2014 års Demokratiutrednings uppdrag har varit att utreda hur engagemanget
inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet
mellan de allmänna valen kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det
demokratiska systemet och utredningen har antagit namnet 2014 års
Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningens fokus är
det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjligheter att
utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen.
I sitt betänkande skriver Demokratiutredningen att det krävs ett nytt mål för
demokratipolitiken som innebär ”en hållbar demokrati som kännetecknas av
delaktighet och jämlikt inflytande”. Denna målsättning är en högst adekvat
målsättning för en demokratiutveckling i hela landet.
Betänkandet lyfter fram flera viktiga reformförslag för partierna och hur dessa
ska kunna möta framtiden. Tranemo kommun delar inte utredningens tankar
kring att motverka professionaliseringen av partiväsendena. Intentionen med
rubriken Motverka professionaliseringen av partierna är att motverka toppstyrning
av partierna och den intentionen är god. Men en ökad professionalisering inom
partierna i sitt arbete med att stärka interninflytande och social representativitet
borde snarare ha positiva effekter på partiväsendet, att partierna blir bättre på att
ta in åsikter och representera folket. Förvaltningen föreslår därför att
rubriksättningen för stycket ändras och innehållet förtydligas.
Under rubriken Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen föreslås
det att även fullmäktigeledamöter ska kunna få behålla sina uppdrag vid en flytt
från kommunen. Den geografiska uppdelningen utav landet i demokratiska

zoner, kommuner och regioner, borde utifrån subsidiaritetsprincipen och tanken
om representativitet hållas väldigt högt även fortsättningsvis, för att bibehålla en
hög legitimitet för de folkvalda och för demokratin. En kommun styrs av
kommuninvånarna. Att göra det enklare för en fullmäktigledamot att kunna
behålla sin plats är visserligen positivt för det demokratiska livet, men det
snedställer representativiteten och tanken om att kommunen ska styras av dess
invånare. Om tanken med förslaget är att underlätta för demokratiskt aktiva
individer utan att göra avkall på representativiteten, så borde förslaget i stället
göra det enklare för de berörda ”flyttarna” att bli demokratiskt aktiva i sin nya
hemvist.
I betänkande föreslås det att rösträttsåldern på försök, i valen 2018 och 2022 till
kommunfullmäktige, sänks från 18 år till 16 år. Tranemo kommun motsätter sig
förslaget. Rösträttsåldern har under en lång tid varit 18 år likt myndighetsåldern
och så länge som myndighetsåldern förblir densamma och så länge som ålder
ska vara kriteriet för rösträtten, så bör rösträttsåldern vara oförändrad.
I övrigt så finns det inga ytterligare synpunkter.
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