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Härmed lämnar jag, Nobuaki Kudo, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Markaryds
kommun, våra svar till betänkandet ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)
Vårt yttrande handlar huvudsakligen om kap. 13 Medborgarförslag och folkmotion.
I kort sammanfattning kan jag beskriva författningsförslaget, 3 kap. 23 b §, sidan 55,
och Kap 13.5.1 Folkmotion ersätter medborgarförslag, sidan 503, är så här: Ett steg
framåt men 2 steg bakåt.
MP i Markaryd har med stor förväntan läst detta betänkande. Vi är mycket positiva till
att folkmotion blir tvingande för alla kommuner och landsting jämfört med nuvarande
frivillighet (medborgarförslag). Däremot i frågasätter vi varför stödet till en folkmotion
måste vara minst en procent av de folkbokförda i aktuell kommun eller landsting. Det
är minst sagt en försämring från dagens situation.
Man undrar också varför inte nämna möjlighet med ny teknik, som e-motion eller
dylikt, som flera kommuner redan utnyttjar. På det sätt, skulle kraftigt minska
kommuners och landstings tunga arbete och dessutom blir det lättare för
medborgarna, framför allt yngre generationer.
Medborgarförslagen var resultat av nästan 20 års demokratisk process, där
politikerna har agerat och försökt möjliggöra för enskilda medborgar att lämna direkta
förslag (motion) till högsta politiska beslutande församling (fullmäktige) i kommunen
resp landsting.
Senaste revidering av denna lag (1991:900) var i januari 2011, med MP och
borgerligas initiativ som förstärkte folkinitiativet.
Men problemet har varit att med dagens lagstiftning, har medborgarförslag varit
frivilligt och idag har ca 3/4 av landets kommuner och landsting infört dessa.
Markaryds kommun har inte utnyttjat denna möjlighet, som enda kommun av
Kronobergs 8 kommuner. Jag noterar också att MP i Markaryd minst 3 gånger har
lämnat motion om att införa medborgarförslag senaste 10 år, men styrande majoritet
har motsatt sig det varje gång.
Lagförslaget att minst 1 % av folkbokförda måste skriva under en motion är svårt,
eller närmast omöjligt att genomföra. För min kommun, Markaryd betyder det en lista
med 100 personer.
MP anser det självklart att enskilda medborgare får lämna motioner utan krav
på visst antal underskrifter.
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