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§ 47 Svar på förslag till förbättrade demokratiska strukturer 

 VDN0001/15  
Beslut 
Val- och demokratinämnden föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Stadskansliets reviderade tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2015 lämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande med följande tillägg 

  
Vid bifall av förslag så ska dessa också verkställas. Om det inte är möjligt 
med ett genomförande ska beslutet upphävas. 

 
I respektive nämnds/styrelses delegationsordning står angivet att delegaten 
inte får använda delegationsinstrumentet när ett ärende är av principiell 
beskaffenhet eller i ärenden av större vikt. 

  
Handlingar som har betydelse för ärendet ska skickas ut med kallelsen. 
Undantaget är exempelvis sekretessbelagda handlingar och inför 
upphandlingsbeslut. 
 
När varken ordföranden, förste vice eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den med längst tjänstgöringstid i styrelse/nämnd och högst 
ålder göra detta.  

 
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras nämnder och styrelse 

att vidta nödvändiga åtgärder. 
 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015 att uppdra åt val- och demokratinämnden 
att prioritera kommunstyrelsens remiss den 3 februari 2015 som beslutades i anslutning till 
fastställande av handlingsprogrammet Demokratikommun 2020. Uppdraget har sin 
uppkomst i oppositionens särskilda yrkande i sex konkreta punkter hur de folkvalda ska 
förstärka den demokratiska plattformen för den politiska infrastrukturen. 

Val- och demokratinämnden har efter det lämnat förslag till svar gällande förbättrade 
demokratiska strukturer till kommunstyrelsen. Förslaget återremitterades till val- och 
demokratinämnden vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015 för att 
ytterligare belysa och samordna följande påpekanden 

• Oppositionen önskar att de sex frågeställningarna som kommunfullmäktige har 
godkänt som ett utredningsuppdrag till val- och demokratinämnden ska tydligare 
omnämnas i förslaget. 

• Hanteringen av motioner och medborgarförslag ska behandlas tillsammans med 
svaret ovan. 

• Motionen Stärk den demokratiska ordningen i nämndernas och kommunstyrelsens 
reglementen har remitterats till kommunstyrelsen. Även motionen bör hanteras av 
val- och demokratinämnden. 
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Beslutet är enligt stadskansliets förslag med Håkan Hammars förtydliganden.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-06-08, reviderad 2015-09-21 och 2015-10-26. 

Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-10-26, § 40. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 204. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hammar föreslår följande tillägg/förtydliganden i tjänsteskrivelsen:   
 
Vid bifall av förslag så ska dessa också verkställas. Om det inte är möjligt med ett 
genomförande ska beslutet upphävas. 
 
I respektive nämnds/styrelses delegationsordning står angivet att delegaten inte får använda 
delegationsinstrumentet när ett ärende är av ”principiell beskaffenhet”. 
 
Handlingar som har betydelse för ärendet ska skickas ut med kallelsen. Undantaget är 
exempelvis sekretessbelagda handlingar och inför upphandlingsbeslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt stadskansliets förslag med Håkan Hammars 
förtydliganden.  
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§ 48 Svar på motion Stärk den demokratiska ordningen i 
              nämndernas och kommunstyrelsens reglemente 

    
Beslut 
Val- och demokratinämnden föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls. 
 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen 2015-05-07, § 139, remitterat motion med 
specifika krav på hur man ska stärka den demokratiska ordningen i nämndernas och 
kommunstyrelsens reglementen. Motionen remitterades till val- och demokratinämnden 
september 2015. Motionen ska behandlas samtidigt med återremissen Svar på förslag till 
förbättrade demokratiska strukturer. 

Motionens intention är att stärka vissa delar som återfinns i styrelsens och nämndernas 
reglementen under rubrik ”Kallelse till sammanträden” inom i huvudsak följande områden: 

• Ett möjliggörande av digital hantering av kallelsen 
• Omfattningen av handlingar tillhörande ett ärende behöver struktureras 
• Vem som går in som ålderman i ordförandes ställe när ordföranden eller vice 

ordföranden inte kan dela på sammanträdet eller inför utskick av kallelse. 

Val- och demokratinämnden diskuterade motionen 26 oktober 2015. Nämnden har i 
sammanhanget också diskuterat övriga behov av justeringar under samma avsnitt. Inga 
andra justeringar behandlas som är kopplade till andra avsnitt i reglementena, eftersom de 
inte omfattas av motionen. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-04-28. 

Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-10-26, § 41. 
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-13. 
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§ 49 Antagande av alternativa beslutsförslag vid hantering  
              av motioner och medborgarförslag 

    
Beslut 
Val- och demokratinämnden föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Vid beslut om motioner och medborgarförslag godkänns endast bifall eller avslag.  
Bifall eller avslag kan kombineras om förslaget innehåller flera delar. Alla beslut 
ska motiveras. 
 

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras i berörda delar enligt beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015 att återremittera ”Svar på förslag till 
förbättrade demokratiska strukturer”, så att ärendet kunde behandlas samtidigt med ett 
förslag på hur remissinstanser ska besvara motioner och medborgarförslag.  

Val- och demokratinämnden lämnar förslag om alternativa beslutsförslag från att idag 
hantera dessa enligt alternativen ”bifall”, ”avslag” och/eller ”besvarat” till att tydliggöra 
kommunfullmäktiges beslut genom att begränsa beslutsalternativen till ”bifall” eller 
”avslag”. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-13. 
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§ 50 Information om projektet Beslut på distans 2015 

 VDN0008/15  
Beslut 
 

1. Kanslichef Eva Dahlander, nämndadministratör Kerstin Söderlund och IT-tekniker 
Lars-Gunnar Svärd får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa förslag till 
grundstruktur som val- och demokratinämnden har att ta ställning till för att påbörja 
pilotprojektet Beslut på distans. 
 

2. Val- och demokratinämnden har i övrigt tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015 att Falu kommun, genom val- och 
demokratinämnden, ska delta i pilotprojektet Beslut på distans som är initierat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). Syftet med projektet är att vitalisera den kommunala 
demokratin genom att utveckla möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut på distans. 

Företaget Volis har i uppdrag av SKL att ta fram och pröva ett digitalt verktyg. 
Programvaran förevisas nämnden.  

Beslutet är enligt ledningskansliets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-09, § 79. 

Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-06-01, § 31. 

Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-10-26, § 45. 

Ledningskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-21. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kanslichefen 

Kerstin Söderlund 

Lars-Gunnar Svärd 

Demokratihandläggaren 
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§ 51 Information om periodrapport oktober 2015 

 VDN0012/15  
Beslut 
 

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Periodrapport för oktober månad har lämnats till ekonomikontoret för vidare redovisning 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Val- och demokratinämnden har ett 
beräknat överskott på 200 tkr men redovisar i prognosen att dessa medel kommer att 
upparbetas under året. I periodrapporten framgår de viktigaste händelserna under året. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Demokratihandläggaren 

Kanslichefen 

Ekonomikontoret 
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§ 52 Information om förändringar och utredningar kring  
              val och folkomröstningar 

    
Beslut 
 

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande Bruno Kaufmann redovisar aktuella frågor kring våra författningsmässiga och 
lagreglerade förutsättningar och vilka ramar som finns för val- och folkomröstningar på 
lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Det bedrivs ett utrednings- och 
lagstiftningsarbete kring detta som påverkar Europa och Sverige. Exempel är nya regler för 
mandatfördelning, vilka krav som ställs på partisymboler på valsedlar, framtida krav på att 
partierna måste föranmäla sig för att delta i ett val, nya regler om bemanning och 
öppettider för förtidsröstning m.m. 

Kanslichef Eva Dahlander redovisar del av arbetsstruktur för val- och demokratinämnden 
inför, under och delvis efter ett val. 
 
Beslutsunderlag 
PM val och omröstningar  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Demokratihandläggaren 

Kanslichefen 
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§ 53 Godkännande av sammanträdesordning för val- och  
              demokratinämnden för år 2016 

 VDN0018/15  
Beslut 
 

1. Sammanträdesdatum för år 2016 för val- och demokratinämnden godkänns.  
 

2. En utbildningsdag i form av en heldagsaktivitet för valfrågor fastställs till den 25 
maj 2016. 

 
 

Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden har att hantera och fastställa sammanträdesdagar för år 2016. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Demokratihandläggaren 

Kanslichefen 

Kommunikationskontoret 
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