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KS § 183 Betänkande av 2014 års
demokratiutredning, Låt fler forma framtiden! remiss från Kulturdepartementet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissvar gällande 2014 års
demokratiutredning:
Åmåls kommun ställer sig positiv till de förslag som betänkandet av
demokratiutredningen tar upp. Förslagen är viktiga och relevanta för att kunna
arbeta med att skapa en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och
jämlikt inflytande.
Då nyttjandet av medborgarförslag inom kommunen inte alltid använts enligt
lagens intentioner vill Åmål lyfta fram att de ser positivt på införande av
folkmotion. Kravet på stöd av minst en procent av de folkbokförda inom
kommunen är en viktig förändring för att säkerställa att avsikten i de motioner
som behandlas i fullmäktige är förankrade hos en betydande del av kommunens
medborgare. Som utredningen lyfter fram är det av yttersta vikt att ett digitalt
verktyg i form av en demokratiportal tas fram på nationell nivå för att undvika
den extra arbetsbörda som en del av utredningens förslag annars kan resultera i.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget för 2014 års demokratiutredning 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.
Den 9 mars 2016 gick förslag från 2014 års demokratiutredning ut på remiss till
alla landets kommuner och landsting, och även fler organisationer därtill.
Åmåls kommun har fått i uppdrag att yttra sig kring de förslag på åtgärder som tas
upp i betänkandet av demokratiutredningen. Den 29 mars skickade kanslienheten
utredningen på remiss till samtliga partigrupper inom kommunen för möjlighet att
yttra sig över utredningens förslag. Efter remisstidens slut har inga kommentarer
inkommit från partigrupperna.

Beslutsunderlag
- Betänkande av 2014-års demokratiutredning del A och B (SOU 2016:5)
- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Lovisa Gunnarsson daterad 13 maj 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens AU daterat 25 maj 2016
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