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Remissyttrande Låt fler forma framtiden! SOU2016:5
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
remissvar.

Ärendet i korthet

Järfälla kommun har beretts möjligheten att yttra sig över 2014 års
Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! SOU2016:5.
Remissyttrandet fokuserar särskilt på de konkreta förslag som betänkandet lämnar
som berör den lokala demokratin.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16
2. Förvaltningens remissyttrande 2016-05-16
3. SOU 2016:05 Låt fler forma framtiden!
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou20165/

Bakgrund

Den föregående demokratiutredningen kom i början av 2000-talet, En uthållig
demokrati, SOU 2000:1. Utredningen år 2000 fokuserade på demokratins
funktionsätt i stort och särskilt på den representativa demokratin iförhållande till
deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Sedan dess har en rad utredningar
berört delar av den svenska demokratin.
2014 års Demokratiutredning har haft i uppdrag att utreda ”hur engagemanget inom
den representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter
till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna
valen kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska systemet
och utredningen har antagit namnet 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och
jämlikt inflytande. Vårt fokus är det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, dvs.
individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna
valen” SOU2016:5 s.27).
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Utredningen lämnar en rad konkreta förslag som berör den svenska demokratins
funktionsätt mellan valen samt stimulansförslag gällande valdeltagande. Fokus i
utredningen är tre begrepp som tar sin utgångspunkt i utredningens direktiv: politiskt
inflytande, delaktighet och representation. Dessa begrepp utgör ramverket för utredningens
analys.
Överväganden

Betänkandet Låt fler forma framtiden! berör i många aspekter den lokala
demokratins olika institutioner och verktyg. De förslag som lämnas av betänkandet
är överlag av den art att de inte förändrar förutsättningarna för den lokala demokratin
i grunden utan ger konkreta förslag för att stärka existerande strukturer samt ger
exempel på verktyg för den lokala demokratin.
I Järfälla kommuns remissvar lyfts varje specifikt förslag i utredningen som berör
den lokala demokratin fram och ett yttrande lämnas. De förslag som berör inriktning
för den lokala demokratin och lokala verktyg besvaras särskilt medan de förslag som
berör de politiska partierna och de förtroendevaldas villkor endast lyfts fram men
kommenteras inte av förvaltningen.
Barnkonsekvensanalys

Tjänsteskrivelsen avser ett remissyttrande, Därför har inte en barnkonsekvensanalys
av beslutet genomförts. Remissyttrandet berör dock ungas delaktighet och inflytande.
Ungas möjlighet till inflytande kan stärkas om betänkandets förslag förverkligas.
Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser för Järfälla kommun som föranleds
av detta remissvar.
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