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Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Låt fler forma framtiden SOU 2016:5

Kulturdepartementet översänder i skrivelse betänkandet Låt fler forma
framtiden SOU 2016:5 till Vilhelmina kommun för yttrande senast 201606-21.
Vilhelmina kommun med anledning härav avge följande synpunkter:
Vilhelmina kommun tillstyrker följande förslag :
Remissen innebär ett förslag om ett nytt mål för demokratipolitiken. Målet
är att minska klyftorna mellan de som är demokratiskt aktiva resp. passiva.
Det är viktigt att kommuninvånarna har förutsättningar och möjligheter att
framföra sina åsikter men det måste klarläggas att de förtroendevaldas roll
måste bibehållas som valda representanter inom det representativa systemet.
Utredningen föreslår att en bred översyn ska göras av partistödet och ledamotsstödet.
Det finns också ett förslag som reglerar föräldraledighet för förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Förslagen om större möjligheter till assistans och service för personer med
funktionsnedsättning att inneha och utöva kommunala förtroendeuppdrag.
Vilhelmina kommun avstyrker följande förslag :
Förslaget om att ersätta medborgarförslag med folkmotion kan innebära en
minskning av barns inflytande. Medborgarförslag kan idag inlämnas av alla
medlemmar i en kommun.
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Förslaget om en uppmaning till de politiska partierna om en begränsning av
antalet perioder en person kan ha uppdrag som ordförande.
Förslaget om att inrätta ett särskilt demokratibokslut. Det bör vara revisorerna som i sitt verksamhetsområde även bör behandla dessa frågor.
Kommunen avstyrker också att dessa uppgifter ska lämnas till valnämnden.
Valnämnden bör endast ansvara för administrationen av de allmänna valen.
Förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år vid de
kommunala valen. Det bör finnas en koppling till mellan den allmänna
myndighetsåldern. Däremot anser kommunen att rösträtten bör gälla från
det år man fyller 18 år.
Förslaget att utflyttade förtroendevalda ska få fortsätta som politiker i
kommunen.
Utredningen föreslår att skolans lokaler ska öppnas efter skoltid för föreningsaktiviteter, så sker också idag i många kommuner. Men Vilhelmina
kommun menar att varje kommun ska ha sin egen bestämmanderätt över
kommunens lokalresursplanering.
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