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Kommunstyrelsen
2016-05-31

§ 214

Dnr 2016-00304

Yttrande över Kulturdepartementets remiss av
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens lämnar följande yttrande för Växjö kommuns räkning:
Vi har valt att uppehålla oss kring vissa delar av utredningen.
De förtroendevaldas villkor:
 I enlighet med Växjö kommuns remissvar på remissen om ny
kommunallag föreslår vi att förtroendevalda ska kunna behålla
uppdrag trots flytt.
 Att förstärka säkerhet och trygghet för förtroendevalda är viktigt. En
översyn av risker och möjligheter att minska utsatthet bör
genomföras.
 Ett modernt förtroendeskap behöver möjliggöra för exempelvis
föräldraledighet för förtroendevalda.
Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
 Kommunmedlemmarnas möjlighet att delta inför beslut är en central
del av en livskraftig demokrati. I första hand är det en fråga för
anhängiggörandet av fullmäktiges dagordning. Om det blir väl känt
kan medborgarna höra av sig därefter. Digitala forum kan underlätta
deltagande och dialog.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Bakgrund
Växjö kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Kulturdepartementets
remiss av betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5).
Departementet önskar svar senast 21 juni 2016.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 291/2016 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
följande yttrande för Växjö kommuns räkning:
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Vi har valt att uppehålla oss kring vissa delar av utredningen.
De förtroendevaldas villkor:
 I enlighet med Växjö kommuns remissvar på remissen om ny
kommunallag föreslår vi att förtroendevalda ska kunna behålla
uppdrag trots flytt.
 Att förstärka säkerhet och trygghet för förtroendevalda är viktigt. En
översyn av risker och möjligheter att minska utsatthet bör
genomföras.
 Ett modernt förtroendeskap behöver möjliggöra för exempelvis
föräldraledighet för förtroendevalda.
Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting
 Kommunmedlemmarnas möjlighet att delta inför beslut är en central
del av en livskraftig demokrati. I första hand är det en fråga för
anhängiggörandet av fullmäktiges dagordning. Om det blir väl känt
kan medborgarna höra av sig därefter. Digitala forum kan underlätta
deltagande och dialog.
Yrkanden
Per Schöldberg (C) med instämmande av Anna Tenje (M): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Tomas Thornell (S): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande för Växjö
kommuns räkning:
 I enlighet med Växjö kommuns remissvar på remissen om ny
kommunallag föreslår vi att förtroendevalda ska kunna behålla
uppdrag trots flytt.
 Att förstärka säkerhet och trygghet för förtroendevalda är viktigt. En
översyn av risker och möjligheter att minska utsatthet bör
genomföras.
 Ett modernt förtroendeskap behöver möjliggöra för exempelvis
föräldraledighet för förtroendevalda.
 Kommunstyrelsen tillstyrker att ”folkmotion” (E-petition) införs som
komplement till medborgarförslag i syfte att stärka dialogen mellan
väljare och förtroendevalda samt medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen.
 Kommunstyrelsen tillstyrker att det som sägs om delaktighet och
inflytande för personer med funktionsvariationer och att detta får ett
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eget mål i kommande funktionshindersstrategi. Således bör alla
fullmäktigemöten teckentolkas.
Carin Högstedt (V): Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande för Växjö
kommuns räkning:
 I enlighet med Växjö kommuns remissvar på remissen om ny
kommunallag föreslår vi att förtroendevalda ska kunna behålla
uppdrag trots flytt.
 Att förstärka säkerhet och trygghet för förtroendevalda är viktigt. En
översyn av risker och möjligheter att minska utsatthet bör
genomföras.
 Ett modernt förtroendeskap behöver möjliggöra för exempelvis
föräldraledighet för förtroendevalda.
 Kommunstyrelsen tillstyrker att ”folkmotion” (E-petition) införs som
komplement till medborgarförslag i syfte att stärka dialogen mellan
väljare och förtroendevalda samt medborgarnas delaktighet i
samhällsutvecklingen.
 Kommunstyrelsen håller med om det som skrivs om ungas
delaktighet och behovet av perspektivförändring. Vi tillstyrker
förslaget att införa sänkt rösträttsålder på försök i kommunerna.
 Kommunstyrelsen tillstyrker att det som sägs om delaktighet och
inflytande för personer med funktionsvariationer och att detta får ett
eget mål i kommande funktionshindersstrategi. Således bör alla
fullmäktigemöten teckentolkas.
Beslutsordning
Ordförande Per Schöldberg (C) ställer yrkandena mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
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