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Yttrande över remiss – Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5) Betänkande av 2014 års demokratiutredning –
delaktighet och jämlikt inflytande
2014 års demokratiutredning är en diger utredning som noga beskriver
bakgrunden till de förslag den kommit fram till. Bollnäs kommun samtycker till
många av förslagen som framkommit. Bollnäs kommun vill dock påpeka det
olyckliga i att demokratiutredningen och kommunallagsutredningen har gått i
otakt. Kommunen finner det ytterst anmärkningsvärt att regionfrågan, som är en
viktig demokratifråga, helt och hållet saknas i utredningen.
Bollnäs kommun har valt att utifrån sina förutsättningar koncentrera sitt
yttrande på de förslag där kommunen inte delar utredningens uppfattning.
Kommunen reagerar på begreppet ”demokratipolitik”. Den målsättning och den
politik som redan finns bör tillämpas istället för att skapa något nytt. Det allra
viktigaste är att återupprätta förtroendet och tilltron till det politiska systemet
och de offentliga institutionerna.
Kommunen ställer sig ytterst tveksam till försöken med sänkt rösträttsålder och
att det kan vara olika mellan kommuner. Valdeltagandet är förhållandevis stort i
Sverige och valdagen är inte något problem. Det är dagarna där emellan som är
problemet. Sannolikt löser man inte det med att sänka rösträttsåldern. Partierna
får också underkänt för sitt arbete mellan valen, där man har en reflex att vända
ryggen utåt istället för att vända ansiktet utåt.
Staten kan stimulera till inflytande på det sätt man bjuder in kommuner och
andra att delta i ett remissförfarande. Om remisstiden är väl tilltagen och förlagd
under en period på året som överensstämmer med kommunens politiska arbete,
kan det stimulera till ökad debatt, ökat deltagande och väl genomarbetade
remisser.
Kommunen ser positivt på att medborgarförslag ersätts av folkmotioner.
Medborgarförslagen har en tendens att vara på en mycket detaljerad nivå.
Det finns tendenser till att transparensen minskar i och med att kommuner allt
mer organiserar sig i kommunala bolag, kommunalförbund m.m. Kommunen
känner en viss ängslan för ansvarsutkrävandet, man behöver organisera sig även
för insyn och ansvarsutkrävande och inte bara för att bedriva verksamhet.
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Otakt mellan demokratiutredningen och kommunallagsutredningen.
Regionfrågan saknas helt och hållet i utredningen.
För att rekrytera nya förtroendevalda kan man uppmuntra partierna till att hålla
exempelvis politikerskola.
Ansvarsutkrävandet i kommunala bolag och kommunalförbund. Ännu mer
osynligt än kommunen, ännu längre bort för medborgaren än vad nämnder och
förvaltningar är.
Medborgarperspektivet
Begreppet demokratipolitik.
Tilltron till det politiska systemet och de offentliga institutionerna är ganska
lågt. Man tror mer på Facebook än på myndigheten.
Politikerna måste våga och vilja styra, dom vi redan valt.
Politiker ska styra och tjänstemän leda verksamheten.
Det är politikerna som bestämmer vad som är verksamhetsfrågor och politiska
frågor.
Tillämpa den målsättningen som redan finns och arbeta på att återupprätta
förtroendet för politikerna och de offentliga institutionerna.
Med eller för folket?
Social ingenjörskonst
Tveksamma till sänkt rösträttsålder och att det kan vara olika mellan kommuner.
Partierna får underkänt för sitt arbete mellan valen.
Partierna har en reflex att vända ryggen utåt istället för att vända ansiktet utåt.
Valdagen är inte något problem, det är alla andra dagar som är problemet. Det
löser man sannolikt inte med att sänka rösträttsåldern. Istället för att gå via
partierna så går man till en lobbybyrå, PR-byrå, eller en person i maktposition
för att kunna förändra något snabbt.
Kortare och kortare remisstider.

Valdeltagande och politiskt engagemang mellan valen (5)
De politiska partierna (6)
De förtroendevalda och den sociala representativiteten (7)
De förtroendevaldas villkor (8)
Den lokala politikens organisering (9)
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Deltagande och inflytande på nationell nivå (10)
Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting (11)
Det förstärkta folkinitiativet (12)
Medborgarförslag och folkmotion (13)
Ungas deltagande och inflytande (14)
Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning (15)

