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Yttrande över betänkandet ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5)
Vimmerby kommun väljer att lämna synpunkter på ett urval av frågor som behandlas i
utredningen ”Låt fler forma framtiden”.
Om valbarheten – förslag 4 kap 8 § KL
Förslag:
Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får dock besluta att den förtroendevalde får ha kvar
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.
Kommentar:
Förslaget innebär att även fullmäktigeledamöter kan ha kvar sina uppdrag även om ledamoten flyttar från kommunen. Detta kan vara positivt för att behålla framförallt yngre
förtroendevalda i politiken.
Om ledighet från förtroendeuppdrag – förslag 4 kap 15 b § KL
Förslag:
Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid får ledigt från uppdraget under en begränsad period för att vara föräldraledig. Detsamma gäller en sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt
arbetsförmåga. Om en förtroendevald får ledigt ska fullmäktige besluta hur lång ledigheten ska vara och om ekonomiska förmåner ska utgå. Fullmäktige får utse en ersättare för
den förtroendevalde under ledigheten.

Kommentar:
Det är bra att en förtroendevald kan vara ledig från sitt uppdrag på grund av föräldraledighet eller sjukdom.
Om förtroendeuppdrag under säkra former – förslag 15 c § KL
Förslag:
Kommuner ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under
trygga och säkra former.
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Kommentar:
Det är viktigt att människor ställer upp och väljer att bli förtroendevalda. Samhället har
ett ansvar för att arbeta med att de förtroendevalda känner sig trygga och säkra när de
utövar sitt politiska uppdrag. Att ta med detta som är målsättning är bra.
Allmänpolitiska debatter i fullmäktige – förslag 5 kap 7 § KL
Förslag:
Fullmäktiges presidium får besluta att en debatt utan samband med annan handläggning
ska äga rum vid ett sammanträde.
Kommentar:
Det är positivt att allmänpolitiska debatter kan äga rum i fullmäktige. Det är bra för demokratin att aktuella händelser eller förslag kan diskuteras utan att det föreligger ett
ärende.
Folkmotion istället för medborgarförslag – förslag 5 kap 23 § KL
Förslag:
Ärenden får väckas genom folkmotion (23 b §).
Ärende i fullmäktige får väckas av minst en procent av de folkbokförda i kommunen
den siste december året före det år då motionen lämnas in (folkmotion).
Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan och undertecknas av motionärerna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet gjordes, namnförtydliganden,
personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet motionärer
ska endast de räknas som har skrivit under motionen under den sexmånadersperiod som
föregått inlämnandet.
Kommentar:
Antalet förslag från medborgarna som prövas i fullmäktige torde minska när det krävs
att en procent av de folkbokförda medborgarna ställer sig bakom förslaget. Men det
behöver inte vara en nackdel utan de förslag som lyfts till fullmäktige är sådant som fler
än bara en person står bakom. En skillnad mot dagens medborgarförslag är att det föreslås bli tvingande att ha folkmotion liksom folkinitiativ. Vimmerby kommun är positiv
till att införa folkmotion, men det ska finnas möjlighet att ha medborgarförslag kvar för
de som tycker att det fungerar bra.
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