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FÖRSLAG 
 

Ärende 11: Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 
2016:5) – svar på remiss från Kulturdepartementet 
 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 
femtonde juni 2016 som sitt yttrande med följande ändringar och överlämnar det till 
kommunstyrelsen som svar på remiss – Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 
 

1. Huddinge kommun är positiv till utredningens bedömningar om fullmäktiges interna 
granskning av maktutövningen i kommunen. 

2. Huddinge kommun är positiva till utredningens bedömningar om att fullmäktige kan 
fatta beslut om uppdragsbeskrivningar för ordföranden i styrelsen och övriga 
förtroendevalda som fullgör sina uppgifter på heltid eller betydande del av heltid. 

3. Huddinge kommun är positiv till analysen om ungas inflytande och delaktighet 
4. Huddinge kommun är positiv till förslaget om försöksverksamhet med rösträtt från 

16 år i 2018 och 2022 års kommunalval. 
 
Bakgrund 
 

Fullmäktiges interna granskning av maktutövningen i kommunen  
Utredningen visar att makten i den lokala demokratin i stora drag sker utanför de formella 
institutionerna och att fullmäktige, som är kommunens beslutande församling, har en svag 
roll. Det är problematiskt och försvagar väljarnas förmåga till insyn och ansvarsutkrävande. 
Utredningen anser att det finns skäl för att fullmäktige fattar beslut om en ordning för den 
interna granskningen.  
 
Uppdragsbeskrivningar för ordföranden i styrelsen och övriga förtroendevalda som fullgör 
sina uppgifter på heltid eller betydande del av heltid. 
Utredningens översyn pekar på att ordförande i kommunstyrelsen har en särskild roll i den 
politiska organisationen som kan liknas med de direktvalda borgmästarna i andra europeiska 
länder, trots att kommunallagen inte närmare reglerar rollen och att det är kollektivt 
ansvarstagande som är grunden. Samtidigt konstaterar utredningen att antalet arvoderade 



förtroendevalda har ökat och att det är viktigt att medborgarna har insyn i hur den politiska 
organisationen är utformad. Kommunfullmäktige bör därför fatta beslut om en 
uppdragsbeskrivning för övriga förtroendevalda som fullgör sina uppgifter på heltid eller 
betydande del av heltid. Nämndordförandena bör också ges uppdragsbeskrivningar. 
 

Ungas inflytande och delaktighet 
Utredningen pekar på att många unga upplever att de inte kan påverka och ha inflytande 
över det politiska beslutsfattandet. Många kommuner har därför inrättat olika typer av 
inflytandeforum för unga med syftet att engagera unga i den lokala politiken. Utredningen 
anser att kommuner och landsting bör arbeta aktivt för att inhämta ungas åsikter inför 
politiska beslut. En uppfattning som vi delar. 
 
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2018 och 2022 års kommunalval 
Utredningen framhåller att en stor andel unga är intresserade av politik och vill vara med 
och påverka. Samtidigt är unga underrepresenterade i kommunala nämnder och styrelser. 
För att främja ungas politiska engagemang är det viktigt att ge unga incitament för att 
intressera sig för den lokala politiken. Utredningen betonar att frågan om sänkt 
rösträttsålder har diskuterats i flera kommuner och utredningen bedömer därför att det 
finns ett tillräckligt stort antal kommuner som är intresserade av en försöksverksamhet med 
rösträttsålder från 16 år för att denna ska kunna vara genomförbar. 
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