Instruktion inför workshop angående remiss –Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5)
I samband med kommunfullmäktiges möte den 16 maj kommer en workshop att genomföras med
syftet att inhämta synpunkter inför besvarandet av remiss –Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).
Med anledning av att remissen är omfattande så indelas fullmäktiges ledamöter och ersättare i
grupper som ansvarar för att läsa in sig på varsin specifik del av remissen. Grupperna kommer
under workshopen att diskutera de olika förslagen i remissen samt redovisa resultat i samband med
mötet. Nedan följer gruppindelningen.

Indelning

Läshänvisning

Ledamöter/ersättare

Grupp 1
Ett nytt mål för
demokratipolitiken

Kap. 16.2.1. s. 619
Kap 3 och 5 s. 73
Sammanfattning s. 27

Grupp 2
Förbättra den
sociala representativiteten

Kap. 16.2.2. s. 622
Kap 7 s. 205
Sammanfattning s. 27

Grupp 3
Underlätta villkoren
för de förtroendevalda

Kap. 16.2.3. s. 624
Kap. 8 s. 255
Sammanfattning s. 27

Björn Norberg (S), Natalya
Raad (S), Kajsa Nilson (M),
Tyrone Hansson (FIA), Peter
Ohlsson (S), Johan Ström
(MP) och Lars-Erik Carlbom
(L),
Kristina Raad (S), Jarl
Karlsson (S), Dan Björk (M),
Rolf Engström (FIA), Jessica
Norberg (S), Marcela Vilches
Furió (MP), Stefan Ekwing
(L),
Klas Karlsson (S), Johnny
Sundling (V), Erik Karlsson
(M), Jan A Pressfeldt (AD),
Mahlin Engstrand (S),
Lennarth Nilsson (M), Ulrika
Sten Sporrong (FIA)
Thomas Hermansson (S),
Tommy Gustafsson (V),
Fredrik Johansson (M), Ingela
Nordhall (AD), Josefine
Oskarsson (S), Åke Johansson
(M), Sebastian Hansson (FIA)

Kap 16.2.4. s.627
Grupp 4
Den lokala politikens Kap. 9 s. 305
Sammanfattning s. 27
organisering

Ansvarig
dokumenterare
under
workshopen
Elena Fridfelt
(C)

Monica
Samuelsson (S)

Jan Skog (M)

Inga-Lill
Andersson (S)

Grupp 5
Inflytande och
delaktighet på
nationell nivå

Kap. 16.2.5. s. 628
Kap 10 s. 331
Sammanfattning s. 27

Grupp 6
Medborgardialog
och samråd i
kommuner och
landsting

Kap. 16.2.6. s. 630
Kap 11 s. 387
Sammanfattning s. 27

Grupp 7
Det förstärkta
folkinitiativet

Kap. 16.2.7. s. 635
Kap. 12 s. 443
Sammanfattning s. 27

Grupp 8
Införande av
folkmotion i
kommuner och
landsting

Kap 16.2.8. s. 637
Kap. 13 s. 489
Sammanfattning s. 27

Grupp 9
Ungas delaktighet
och inflytande

Kap. 16.2.9. s.640
Kap 14 s. 513
Sammanfattning s. 27

Kap. 16.2.10. s. 642
Grupp 10
Kap.15 s. 575
Delaktighet och
Sammanfattning s. 27
inflytande för
personer med
funktionsnedsättning

Catharina Eliasson (S), Lisa
Gustafsson (V), Ulf-Göran
Solving (AD), Stefan Hagman
(S), Ewa Johansson (-),
Helene Ahlberg (-)
Ingrid Inhammar (S), Jenny
Sandkvist (MP), Daniel
Mörner (M), Robert Jansson
(SD), Elaine Björkman (S),
Henrik Fogelklou (M), Helena
Solving (-)

Sune Rydén
(KD)

Toni Andersson (S), Carlos
Trischler (MP), Åke
Niklasson (C), Rune Karlsson
(SD), Cecilia Nordberg (S),
Boel Holgersson (C), Kenneth
Sandow (SD)
Anders Rollings (S), Sonny
Landerberg (MP), Jonatan
Sundeen (KD), Lennie
Kjellman (SD), Seppo
Tallheden (S), Lennarth Dahl
(C)

Mickael
Berglund (M)

Jean Altun (S), Carina Zito
Averstedt (M), Klas Nordh
(L), Hanna Tjusling (SD),
Christer Pålsson (V), Ingrid
Hellberg (KD),
Rolf Gustafsson (S), Maj
Holmström (M), Rose-Marie
Fihn (L), Håkan Sandberg
(SD), Birgitta Andersson (V),
Tony Karlsson (KD),

Dennis
Ljunggren (S)

Paula Örn (S)

Isabell Korn
(M)

Christina
Oskarsson (S)

Lästips!
Börja med att läsa själva förslaget/förslagen och de förväntade konsekvenserna som betänkandet
redogör för. Läs sedan ”brödtexten” som på ett mer utförligt sätt beskriver bakgrunden till
förslaget/förslagen. Avslutningsvis, läs sammanfattningen av betänkandet för att få en helhetsbild.

Workshop
Tid

Moment

Ansvarig

20 min

Introduktion till betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)

30 min

Workshop med fokus på 10
olika områden.

Sekreterare i utredningen och
tillika hovrättsassessor, Susanne
Stenberg
Alla i gruppen ansvarar för att
bidra.



Dela in gruppen i par och diskutera för- och nackdelar med förslaget/förslagen.
Förslaget/förslagen återfinns nedan (10 min).



Redovisa för hela gruppen vilka för- och nackdelar med förslaget/förslagen ni har kommit
fram till (10 min). Utsedd sekreterare ansvarar för att dokumentera detta.



Enas sedan i gruppen om ett gemensamt ställningstagande beträffande förslaget/förslagen
samt hur ni motiverar detta. Även detta ska dokumenteras av utsedd sekreterare. Därefter
utser gruppen den person som ska återkoppla gruppens resultat till fullmäktige (10 min).

2 min (per grupp)

Kort återrapportering av resultat
till kommunfullmäktige med
eventuell kommentar från
Susanne Stenberg

Utsedd representant från gruppen

Efter återrapportering till kommunfullmäktige ska det skriftliga underlaget lämnas till
kommunfullmäktiges sekreterare.

Följande förslag ska diskuteras. I betänkandet framgår också löpande en rad bedömningar.
Regeringen behöver ej ta ställning till bedömningarna (till skillnad från förslagen) men dessa
kan vara något som ni kan komplettera diskussionerna med. Finns det exempelvis
bedömningar som borde vara en del av förslaget?
Grupp 1

Ny målsättning för demokratipolitiken, nu maktutredning samt förslag om utvidgning
av arbetet med lokala resurscenter.

Grupp 2

Uppföljning av den sociala representativiteten vid ett tillfälle under varje
mandatperiod.

Grupp 3

Möjlighet till att behålla förtroendeuppdrag efter flytt från kommunen, utövande av
förtroendeuppdrag under trygga och säkra former samt förslag angående ledighet från
förtroendeuppdrag i samband med sjuk- eller föräldraledighet.

Grupp 4

Förslag om att fullmäktigepresidiet ska kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk
debatt ska hållas utan samband med annan handläggning.

Grupp 5

Förslag om att tillsätta arbetsgrupp med uppdraget att utveckla digitala verktyg för
remisshantering, samråd och hearings och konsultation. Förslag om att utveckla den
elektroniska förvaltningen samt förslag om utredning av hur en medborgerlig
förslagsrätt kan införas i riksdagen.

Grupp 6

Förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna ska ha förutsättningar att
delta och framföra sina synpunkter inför beslut.

Grupp 7

Förslag att ta bort egenhändig underskrift, möjlighet till att signera initiativ över
internet via nationell webbsida samt förslag om att hur många röstberättigade som
krävs för att väcka ett initiativ, ska räknas ut.

Grupp 8

Förslag att ersätta medborgarförslag med en folkmotion.

Grupp 9

Förslag om en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år som genomförs
vid val till kommunfullmäktige 2018 och 2022. Förslag om tillägg i det nationella
skolutvecklingsprogrammet.

Grupp 10

Förslag om att demokratisk delaktighet och inflytande för personer med
funktionsnedsättning ska utgöra ett mål i den kommande funktionshinderstrategin.

Tidsplanering för den fortsatta hanteringen av remissen
Datum

Aktivitet

16/5

Kommunfullmäktiges genomför workshop med anledning av remiss –Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5)

17/5

Inkommande av samrådsyttrande från ungdomsrådet

30/5

Inkommande av samrådsyttrande från rådet för funktionshinderfrågor

7/6

Kommunstyrelsens behandlar ärendet.

20/6

Kommunfullmäktige fattar beslut. Ärendet justeras direkt.

21/6

Sista dag att inkomma med yttrande över remissen till Kulturdepartementet

