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§ 12
Betänkande Låt fler forma framtiden
- remiss från kommunstyrelsen, KS 110-499/2016
Dnr 1.5.1.114-2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och
Evy Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
2. Till remissinstansen bifogas även pensionärsrådets och
funktionshinderrådets synpunkter i ärendet.
3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Ärendet

En remiss om betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
från Kulturdepartementet, har inkommit till stadsdelsnämnden via
kommunstyrelsen för besvarande.
I utredningen 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt
inflytande, har man tittat på hur engagemanget för demokratin kan
öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen
kan stärkas.
En stor del av det som Demokratiberedningen belyser är
uppmärksammat i rapporten Skillnadernas Stockholm som
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm har tagit fram.
Stockholms stad satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att nå en
jämlik och hållbar stad och som ligger väl i linje med
Demokratiutredningen.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2016-04-19.
Förslag till beslut (M)(L)(C) med ersättaryttrande (KD)
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C)
yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla
Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit
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tjänstgörande.
1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anförs följande som svar på remissen från
kommunstyrelsen.
I regeringens demokratiutredning ”Låt fler forma framtiden!” lyfts
viktiga aspekter om representation, delaktighet och politisk inflytande
i det svenska samhället. Vi delar uppfattningen om vikten av att stärka
människor egenmakt samt att individer ska kunna påverka den
politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig, etnisk eller
religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller
socioekonomisk status.
Demokrati är kärnan i vårt samhälle och hör till ett av de viktigaste
värden vi har. Genom delaktighet och inflytande skapar vi ett
samhälle som håller ihop. Vi vill att varje person ska känna att han
eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta
beslut från politikerna till medborgarna. Vi värnar samtidigt om det
representativa styrelsesättet där de förtroendevalda politikerna är
medborgarnas företrädare.
De slutsatser som presenteras i demokratiutredningen kräver en bred
politisk förankring då stabilitet är eftersträvansvärt när det gäller
politiska och demokratiska styrmodeller. Vissa förslag som anges
strider dessvärre mot väletablerade demokratiska principer som länge
legat till grund i Sveriges politiska system samt mot principer om den
representative demokratin.
Den demokratiska utformningen av vårt politiska system behöver
debatteras och diskuteras ofta för att dess legitimitet ska kunna
accepteras, delas av alla, fortsatt vitaliseras och fördjupas så att alla
har chansen att göra sin röst hörd. Att i allt för stor omfattningen och i
all för stor hast förändra den demokratiska och politiska styrningen
med nya system som inte har någon politisk tradition i vare sig
Stockholms stad eller Sverige i övrigt skulle dock vara en stor apparat
och vara ett allt för stort steg att ta på en gång.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Reservation från
Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C) till
förmån för eget förslag till beslut.
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Tillägg till protokollet

Synpunkter från pensionärsrådet 2016-05-12
Rådet har tagit del av ärendet och vill särskilt understryka behovet av
mötesplatser för en väl fungerande demokrati. Rådet menar också att
det är viktigt att behålla möjligheten att lämna medborgarförslag på
det lokala planet.
Synpunkter från funktionshinderrådet 2016-04-12
Rådet har tagit del av ärendet och vill understryka behovet av att öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli delaktiga i
demokratiprocessen. Det skulle t.ex. vara värdefullt för synskadade att
kunna rösta i personval. Vidare anser rådet att möjligheten att lämna
medborgarförslag på det lokala planet behöver vara kvar.
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