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Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
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________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Sessionssalen kl. 13:15 - 16:30 

Beslutande 
MP Bruno Kaufmann, ordförande    
S Anna Fält, 1:e vice ordförande 
KD Katarina Gustavsson, 2:e vice ordförande 
C Daniel Drugge 
M Håkan Hammar ej § 8  
M Christina Haggren § 8 
L Mattias Ohlson 
FAP Violet Maskoonee 
V Malin Nissinen 
 
    
                
                             

Utses att justera   Malin Nissinen  

Justeringsdag  2016-03-14 

Justerade paragrafer 5-9 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Eva Dahlander  
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Bruno Kaufmann 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Malin Nissinen   

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Val- och demokratinämnden 
Sammanträdesdatum 2016-03-07 
Datum när anslaget sätts upp 2016-03- 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Karin Hedwall Aldskogius 
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http://www.falun.se/
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§ 5 Projektet Beslut på distans - redovisning av 

krav och administrativa förutsättningar 

 VDN0008/15  
Beslut   
     

1. Nämnden ska genomföra ett övningssammanträde den 25 maj för att 
    testa mötestekniken.  

2. Stadskansliet och IT får i uppdrag att detaljplanera övningssammanträdet  
    samt att ta fram rutinbeskrivningar.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015 att val- och demokratinämnden får delta i 
SKL-projektet Beslut på distans. Syftet med projektet är att ta fram ett IT-stöd för beslut 
inom den offentliga verksamheten. SKL-projektet har sedan avslutats. Val- och 
demokratinämnden har beslutat att ändå pröva motsvarande teknik med egen programvara. 
Metodiken ska nu testas på Falu kommuns befintliga infrastruktur för Digital Nämnd och 
videokonferensteknik.  

Nämnden ska själv pröva programvaran vid utbildningsdagen den 25 maj då en test av 
beslut på distans ska ske med de programvaror som Falu kommun har.   

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens och serviceförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens (stadskansliet) och serviceförvaltningens (IT) tjänsteskrivelse 
2016-02-12. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen/stadskansliet 

Serviceförvaltningen/IT 
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§ 6 Verksamhetsplan och budget för val- och 

demokratinämnden - information om pågående 
process och reviderade budgetförutsättningar 

 VDN0016/15  
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Information lämnas om reviderad budgetprocess för Falu kommun. I anslutning till detta så 
redovisar kanslichef Eva Dahlander förändrade förutsättningar givna av majoriteten och 
förmedlade av ekonomikontoret. Tidsprognosen för inlämnande av underlag inför 
kommande budgetdialog är mars/april. Dispens har förmedlats så att nämnden tar ställning 
till underlaget vid sitt sammanträde den 4 april 2016. Förutsättningarna har kraftigt 
omarbetats, vilket innebär att nämnden tar ställning till ett mindre underlag än tidigare. 
Underlaget kommer sedan att resultera i en verksamhetsplan för val- och 
demokratinämnden. Den arbetas fram sommaren 2016 för att sedan behandlas av nämnden 
vid sitt sammanträde i september månad.  

 
Beslutsunderlag 
Power Point-presentation. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 
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§ 7 Budgetförutsättningar och måldiskussioner för 

val- och demokratinämnden 

 VDN0016/15  
Beslut   
 

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av muntlig information 
om måldiskussioner. 
 

2. Nämndens processarbete kopplat till Demokratiutredningen och pågående 
politiskt målstyrningsarbete justeras genom att medge arbetsgrupperna ett 
ytterligare sammanträde. Till sammanträdet den 4 april 2016 ska redovisas 
förslag på ett prioriterat strategiskt mål. Övrig redovisning av arbetsgruppernas 
arbete sker vid utbildningsdagen den 25 maj 2016 respektive val- och 
demokratinämndens sammanträde den 30 maj 2016. 

 
Sammanfattning 
Ordförande Bruno Kaufmann redovisar underlag presenterat vid uppstartsmötet för 
budgeten den 9 februari 2016 (tidigare benämnd som ”Budgetplattformen”). 
Redovisningen är baserad på resultatet av föregående år (ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt resultat), verksamhetens prioriterade uppdrag för innevarande år 
(2016) och för kommande år (2017). Redovisningen utgår från styrdokumentet 
Demokratikommun 2020 och särskilda beslut i övrigt som nämnden har fattat. 

Kanslichef Eva Dahlander redovisar pågående arbete i Falu kommun vad gäller strategiskt 
målarbete. Ordföranden föreslår därför att pågående politisk arbetsgruppsprocess som ska 
redovisas till den 25 maj, justeras så att arbetsgrupperna istället redovisar förslag till ett till 
två strategiska mål. Detta för att möjliggöra implementering av pågående målarbete för 
Falu kommun. Förslag bör lämnas i god tid innan nämndens nästa möte för att underlätta 
kommande beslut om prioriterade strategiska mål. För att underlätta arbetet medges 
arbetsgrupperna ett ytterligare möte. 

I övrigt påverkas inte den pågående politiska arbetsgruppsprocessen. Det innebär att 
arbetsgrupperna lämnar förslag till mätbara mål vid utbildningsdagen den 25 maj som 
sedan ska fastställas vid nämndens sammanträde den 30 maj 2016. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-26.  

Översikt budget 2015-2017 för val- och demokratinämnden (budgetplattformen).  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare 
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§ 8 Inrättande av Kontaktcenter i Falu kommun - 

konsekvenser för val- och demokratinämnden 

 VDN0002/16  
Beslut   
     

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen. 
 

2. Ordföranden får i uppdrag att föra en dialog om lokalfrågan för Kontaktcenter 
kopplat till Demokraticentrum i stadsbiblioteket vid kommande ordförandemöte för 
majoriteten. 
 

Sammanfattning 
Projektledare Kristina Harsbo redovisar syftet med att inrätta ett K  ontaktcenter för Falu 
kommun. Nämnder/förvaltningarna får vid inrättandet delvis nya kontaktvägar och 
administrativ hantering. I första hand gäller det telefonsamtal men även vissa typer av 
mailförfrågningar. Syftet med Kontaktcenter är att skapa en ökad tillgänglighet för 
medborgarna och att förbättra kundfokuset. Samtliga nämnder/förvaltningar är berörda.  

På mötet diskuteras på vilket sätt som val- och demokratinämnden berörs. Nämnden 
kommer att återuppta dialogen inför att demokrativägledarfunktionens delar ska prövas i 
detta sammanhang. Vad gäller lokalfrågan finns ett starkt önskemål att nuvarande lokal för 
Demokraticentrum även fortsättningsvis kopplas ihop med stadsbiblioteket, eftersom 
uppdraget där är baserat på att levandegöra centrat kopplat till skilda aktiviteter.  
 
Förslag till beslut 
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt beslutet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ordföranden 
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§ 9 Övrig information 

 VDN0002/16  
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Ordföranden redovisar: 

 
• Invigning av vårens aktiviteter ”Gör din röst hörd” på stadsbiblioteket – 

information om genomförd invigning och särskild händelse under denna. Dessutom 
redovisas pågående planeringssituation för berörda partier inför deras särskilda 
aktiviteter på stadsbiblioteket. 
 

• Information om Demokratiutredningens status och planerad beslutsprocess och dess 
påverkan på Falu kommun. 

 
• Utbildningsdag för Val- och demokratinämnden den 25 maj 2016 redovisas 

planeringsstatus externa föredragshållare m.m. 
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