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Betänkandet ”Låt fler forma framtiden”
Remissyttrande

Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta en ny demokratiutredning.
Uppdraget har varit att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin.
Vidare skulle utredningen analysera och föreslå åtgärder för att stärka
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan valen.
Upplands-Bro kommun ser mycket positivt på betänkandet Låt fler forma
framtiden som presenterar förslag om ökad delaktighet för individer, bland
annat genom digital delaktighet och förstärkt dialog samt samverkan mellan
kommunens medlemmar och de folkvalda.
Upplands-Bro kommun noterar att flera av de förslag som lyfts av
Demokratiutredningen är högt prioriterade frågor för oss. Kommunfullmäktige
antog bland annat den 12 april en policy för medborgardialog som omfattar
bland annat principer för genomförande och lyfter frågor om representativitet.
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Policyn anger principer som att varje medborgardialog ska ha ett tydligt syfte
samt mål och det ska framgå vad som är möjligt att påverka för invånarna samt
alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta, i synnerhet de som
vanligtvis inte hörs. Denna ambitionsnivå rimmar väl med utmaningar som
lyfts i betänkandet om den sociala representationen och det politiska
innanförskapet respektive utanförskapet.
Andra frågor av vikt i betänkandet Låt fler forma framtiden är möjligheten för
unga att lyfta sina perspektiv och engagera sig på lokal nivå. Denna fråga är
även prioriterad i Upplands-Bro kommun. I en enkät som sänts ut till
Upplands-Bro gymnasiet i april 2016 anger ungdomarna att de gärna
interagerar genom digitala verktyg för att rösta och att besvara enkäter om
aktuella frågor. Möjligheten till digital delaktighet har därför lyfts och i
samband med översynen av kommunens webbplats kan tänkbara verktyg för
interaktion komma att införas.
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Sammantaget presenteras många förslag av Demokratiutredningen. I nuläget är
det dock svårt att överblicka konsekvenser och tidslinjer för införande av de
samlade förslagen som presenteras. Exempel här är införande av folkmotioner
på lokal nivå, samtidigt som de nu rådande medborgarförslagen föreslås fasas
ut. De fördelar som presenterars med folkmotioner är flera och betydelsefulla.
Trots detta skulle en sådan förändring kunna bjuda på visst motstånd, då
medborgarförslag är ett uppskattat verktyg för delaktighet av flera lokala
grupper.
Utredningen rekommenderar även att kommunen inför olika slag av
medborgarråd mot bakgrund av det ökade gapet mellan de demokratiskt aktiva
respektive passiva. Utmaningen på lokal nivå idag och i framtiden är dock att
på ett effektivt och samtidigt inkluderande sätt involvera kommunens
medlemmar i beredningen av ärenden och i beslutsprocessen. Det är inte
säkerställt att de förslag som finns i betänkandet sammantaget leder till en
förenklad hantering för såväl kommunens medlemmar som den kommunala
organisationen.
Flertalet av de förslag som presenteras av Demokratiutredningen har till syfte
att öka möjligheten för unga att delta politiskt på lokal och nationell nivå vilket
är mycket positivt. Flera av de föreslagna förändringarna i kommunallagen har
utvecklats för att underlätta för unga att inneha politiska förtroendeuppdrag.
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