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Yttrande – SOU 2016:5 – Låt fler forma framtiden
Utredningens övergripande uppdrag har varit att analysera behovet av och utarbeta förslag till
åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin, att stärka
individens möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de
allmänna valen
Medborgarna
Det finns ett ökat engagemang bland medborgarna för politiska frågor, dock under förändrade
former. Dock är det politiska inflytandet ojämnt fördelat och det finns stora klyftor i deltagandet.
Ett mycket viktigt uppdrag för samhället och för de etablerade politiska partierna är att arbeta för
en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Ett sätt är väl
planerade och genomtänkta medborgardialoger där medborgarna får vara aktiva och delta, inte
bara bli informerade på färdiga förslag.
De förtroendevalda
En diskussion kring hur lång tid en förtroendevald skall ha ett tyngre uppdrag, bör initieras i
kommunerna i linje med betänkandet.
Det är viktigt att motverka maktkoncentration då det kan medföra minskad transparens i det
politiska arbetet med konsekvensen att medborgarnas påverkansmöjligheter minskar.
Vi är tveksamma till att behålla sitt fullmäktigeuppdrag vid flytt till annan kommun. Vi anser att
en lokal förankring med kunskap om kommunen och närheten till kommunmedborgarna är
viktig. Vi tror att detta stärker förtroendet för politiker och motverkar så kallat politikerförakt.
Att under en begränsad tid vara föräldraledig eller sjukskriven från sitt förtroendeuppdrag borde
vara en rättighet, inte minst ur demokrati- och jämställdhetsperspektiv.
Säkerhet och trygghet kring förtroendevalda är en viktig aspekt med dagens exponering i olika
former av medier. Det är välkommet med någon form av styrning av detta i kommunallag eller i
kommunfullmäktiges reglemente.
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Medborgardialog
Att arbeta med medborgardialog på ett systematiskt sätt som en del i styrning- och
verksamhetsutveckling skulle kunna göra att både medborgarförslag och folkmotioner inte blir
lika intressanta. Dock är det viktigt att vara tydlig gentemot medborgarna, när det gäller på vilken
nivå och på vilket sätt ett resultat från en medborgardialog kommer att påverka de politiska
besluten.
Rösträtt
Vi ställer oss tveksamma till att sänka rösträttsåldern till 16 år, då vi tror risken för grupptryck
och att man följer med trender blir mer styrande för vilket val man gör. Skolorna har dock en
stor möjlighet att förbereda våra unga vuxna för att göra ett väl underbyggt val när så blir dags.
Funktionshindrade
Möjligheterna att delta i det demokratiska arbetet på olika sätt bör stärkas för individer med
funktionsnedsättning, sjukdom och handikapp eller liknande. Att arbeta fram metoder och
modeller för att nå denna grupp av medborgare är ett viktigt steg.
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