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Landstingets kansli  

 

 

Landstingsstyrelsen 

Remissyttrande Vital kommunal Demokrati 
SOU 2012:30 
 

 

Landstinget i Jönköpings län har erbjudits möjlighet att avlämna remissyttrande 

över utredningen Vital kommunal demokrati – SOU 2012:30 

 

Utredningens utgångspunkt om att stärka fullmäktiges och nämndernas 

funktionalitet och därigenom den kommunala demokratins funktionssätt ser vi 

som mycket positivt.  

 

2. Fullmäktiges ställning i det kommunala beslutsfattandet 

Landstinget ställer sig positiv till de förslag som lämnas gällande fullmäktiges 

ställning.  

 

Utredningen föreslår att en försöksverksamhet med majoritetsstyre skall prövas. 

Landstinget ser detta som utmanande men som en viktig del i arbetet med att 

vitalisera det demokratiska arbetet och tydligt stärka fullmäktiges roll som den 

politiska beslutsarena det skall vara, där de folkvalda ledamöterna får möjlighet 

att föra debatten. Landstinget i Jönköpings län var tidigt med att genomföra en 

”platt organisation” och skulle se ett deltagande i en försöksverksamhet med 

majoritetsstyre som en givande del i det demokratiarbete som Landstinget 

bedriver. Landstinget ställer sig därför positiv till utredningens förslag om en 

försöksverksamhet. 

Landstinget ser det också som positivt att mindre kommuner ska ha mindre 

fullmäktigeförsamlingar än tidigare. 

 

4. Beslutfattande på distans 

Med en allt mer flexibel arbetsmarknad, med möjlighet att via digitala media 

kunna delta och medverka i olika arrangemang måste också de demokratiska 

beslutsarenorna ta till sig denna teknik. Utredningens förslag om att deltagande i 



 

       

2012-06-26      

 
 

 

möte skall kunna ske på distans är en nödvändighet för en fortsatt vital kommunal 

demokrati, varför Landstinget ställer sig bakom utredningens förslag. Men 

Landstinget ställer sig något tveksamt till beslut på distans. 

 

6. Formerna för maktskifte i kommuner och landstinget efter val 

Det är viktigt att en ny majoritet i kommun eller landsting får möjlighet att så 

snart som möjligt överta agendan och leda den politiska verksamheten. Då de 

allmänna valen genomförs i början av andra halvåret innebär det att tillträdet för 

ny majoritet sker i mycket nära anslutning till fastställande av budget och därmed 

viktiga inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret och flerårsplanen. 

Landstinget ställer sig därför positivt till utredningens förslag om att tidigarelägga 

fullmäktiges mandatperiod till den 15 oktober valåret. Landstinget ställer sig 

också positiv till att detta ger de kommuner och landsting som så önskar möjlighet 

att inom vissa gränser själva bestämma tillträdestidpunkten för styrelse och 

nämnder utifrån den nya tiden.  

 

8. Återkallelse av uppdrag i nämnder och styrelser 

Kommunallagen har i nuvarande utformning tydliga briser när det gäller 

återkallande av uppdrag, detta i synnerhet i samband med ev. maktskifte under 

pågående mandatperiod. Landstinget ställer sig därför positiv till utredningens 

förslag om att styrelser och nämnders presidium skall väljas tills vidare istället för 

nu för en mandatperiod. Det ger möjlighet att kunna göra nödvändiga förändringar 

av nämndernas och styrelsens presidium. Landstinget vill också påtala att detta 

även bör gälla fullmäktiges presidium, då fullmäktige i sitt arbetssätt också bör 

spegla den styrande majoritetens sammansättning.  

 

11. Kommunalt partistöd 

Landstinget tillstyrker utredningens förslag gällande grunderna för utbetalning av 

partistöd till politiskt parti som är representerat i fullmäktige och kravet om att 

parti skall ha fastställd ledamot i fullmäktigeförsamlingen för att partistöd skall 

kunna utbetalas. Landstinget menar dock att om ett parti endast har något av de 

fördelade mandaten fördelat med fastställd ledamot skall partistöd utgå 

proportionellt i förhållande till antalet fastställda ledamöter. Det måste finnas en 

tydlig och rak koppling mellan valda ledamöter och fastställda ledamöter. 

 

Landstinget menar i övrigt att det är en fråga för respektive parti att disponera och 

använda partistöden. Landstinget ställer sig därför tveksam till ev. lagändring som 

skulle ge fullmäktige rätt att förvägra ett politiskt parti partistöd.  

 

 

 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg 

Ordförande i Allmänpolitiska utskottet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Sekreterare i allmänpolitiska utskottet 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 33-36 

Tid: 2012-05-29 kl. 9.45-11.20 
 

 

Plats: Landstingets kansli sal A och sal E 

§ 36 Betänkandet Vital kommunal demokrati 

Allmänpolitiska utskottet har fått betänkande av kommittén 

för förstärkning av den kommunala demokratins 

funktionssätt ”Vital kommunal demokrati” på remiss. 

Sammanfattningen av betänkandet delas ut och betänkandet 

kommer att behandlas på utskottets sammanträde 18 juni. Ett 

remissvar måste lämnas senast i augusti. 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 

Forsberg 

Anders Gustafsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 37-44 

Tid: 2012-06-18 Kl.10.00-14.00 
 

 

Plats: Ryhovs Herrgård 

§ 40 

LJ 

2012/ 

677 

Remissyttrande Vital kommunal demokrati (SOU 

2012:30) 
Ordföranden har gjort ett förslag till remissvar som 

diskuteras. 

Utskottet diskuterar frågan och enas om att majoritetsstyre är 

ett bra förslag men att när det gäller beslut på distans finns 

en del att reda ut. Förslaget om partistöd tillstyrks. Förslaget 

om minskade antal ledamöter i fullmäktige i små kommuner 

ses också som något positivt. 

Anders Gustafsson påpekar i samband med demokratifrågan 

att frågan om Regionbildning borde komma upp i 

Allmänpolitiska utskottet under nästa år. 

 

Beslut 
Utskottet låter planeringsgruppen utforma ett remissvar 

grundat på ordförandens förslag. 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 

Forsberg 

Kerstin Klasson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 













































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 97-106 

Tid: 2012-08-14, kl 09:00-11:20 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 104 

Dnr 

LJ2012 

/677 

Betänkandet – Vital kommunal demokrati – SOU 

2012:30  
Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade 

betänkande. Allmänpolitiska utskottet har i föreliggande 

handling lämnat förslag till yttrande.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Carin Magnusson på att 

hela andra stycket under punkt 2 som innefattar synpunkter på 

majoritetsstyre, samt synpunkter på mindre fullmäktige-

församlingar i kommuner stryks. 

 

I yrkandet om strykning av text avseende mindre 

fullmäktigeförsamlingar i kommuner instämmer ordföranden.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag och 

finner att planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen 

besluta i enlighet med föreliggande förslag med strykning av 

text avseende mindre fullmäktigeförsamlingar i kommuner.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

 

 

 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


