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Postadress  

791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 

023-830 00 

Organisationsnummer 

212000-2221 

Bankgiro 

218-0289 

Internet 

www.falun.se 

 

 

 

 

Val- och demokratinämnden 

 

Sammanträdesprotokoll   

 

Sammanträdesdatum  

2015-02-09   

______________________________________________________________________ 

Plats och tid 

Sessionssalen, Rådhuset kl. 13:15 – 16.30  

Beslutande 

MP  Bruno Kaufmann, ordförande  

S Anna Fält, 1:e vice ordf. 

S Runo Nilsson 

KD Sonja Shirwani 

M Håkan Hammar, § 4 – del av § 9 

M Christina Haggren del av § 9 - § 10 

FP Mattias Ohlsson 

FAP Violet Maskoonee 

V Rikard Olofsson 

SD Staffan Terning 

 

Utses att justera: Anna Fält 

Justeringsdag:  2015 – 02 - 13  

Justerade paragrafer: 4-9 

Underskrifter 

Sekreterare  

………………………………………………………………. 

Pernilla Nylander 

 

Ordförande  

………………………………………………………………. 

Bruno Kaufmann 

 

Justerande   

.………………………………………………………………. 

Anna Fält 

 

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-02-09 

Datum när anslaget sätts upp 2015-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  

Underskrift 

 ………………………………………………………… 
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

Pernilla Nylander 

 

Övriga deltagare 

Pernilla Nylander, nämndsekreterare och demokrativägledare 
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

Innehållsförteckning 

§ 4 Årsplanering ............................................................................................................. 4 

§ 5 Uppgifter, del 1 - huvudansvarig för demokratipolitiken .......................................... 5 

§ 6 Beslut på distans ....................................................................................................... 6 

§ 7 Demokratipass .......................................................................................................... 7 

§ 8 Information från demokrativägledaren ...................................................................... 8 

§ 9 Demokratidag ........................................................................................................... 9 

 

§ 10  Ungdomsdemokrativägledatjänsten  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 4 Årsplanering 

    

Beslut 
1. Val- och demokratinämnden beslutar att utse Peter Gehlin och Bruno Kaufmann 

som representanter i SKLs nätverk för förtroendevalda som vill utveckla 

medborgardialogen. 

2. Avstår deltagande vid SKLs demokratidag. 

3. Val- och demokratinämnden har tagit del av information om val- och 

demokratinämndens årsplanering för 2015.  

 

Sammanfattning 
Falu kommun har blivit inbjuden av Sveriges kommuner och landsting, SKL, att delta i 

ett nationellt nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla 

medborgardialogen. Nätverket träffas 2 ggr/år och pågår från mars 2015 till juni 2018. 

Kostnaden för att medverka i nätverket är 1200:-/person/år, exklusive resor. Varje 

kommun har möjlighet att delta med två förtroendevalda.  

 

SKL genomför årligen en demokratidag. Eftersom Falun kommun kommer anordna en 

demokratidag i maj månad väljer nämnden att inte närvara. Demokrativägledaren 

kommer däremot att delta.  

 

Ordförande informerar om val- och demokratinämndens sammanträdesplan för 2015. 

  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan val- och demokratinämnden 2015. 
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 5 Uppgifter, del 1 - huvudansvarig för 
demokratipolitiken  

    

Beslut 
Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen och diskusterat del 1 i val- 

och demokratinämndens reglemente. 

 

Sammanfattning 
Ordförande bjuder in till diskussioner om vad del 1 i val- och demokratinämndens 

reglemente innebär i praktiken, att ha huvudansvaret för demokratipolitiken i Falu 

kommun.  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 6 Beslut på distans 

    

Beslut 
Val- och demokratinämnden föreslår kommunfullmäktige  

Falu kommun deltar i SKLs pilotprojekt beslut på distans.  

 

Sammanfattning 
För att vitalisera den kommunala demokratin har SKL, med stöd från regeringen, 

påbörjat ett arbete med syfte att se över möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut 

på distans, som nu har blivit möjligt efter en ändring i kommunallagen. Tillsammans 

med det svenska företaget Imcode har SKL tagit fram ett verktyg för svenska 

kommuner och landsting. 

Falu kommun och andra kommuner och landsting erbjuds nu möjligheten testa 

verktyget och att delta i ett pilotprojekt vad gäller beslut på distans. Projektet innebär att 

SKL har det övergripande ansvaret för projektledning och administration. Imcode står 

för den tekniska lösningen och ansvarar för drift av systemet, genomgång för 

kommunens ansvariga, utbildning av sekreterare (kommun-/nämndsekreterare), 

distanssupport per telefon under uppstartsperioden samt rådgivning efter behov. 

Testkommunen, Falu kommun, ansvarar för att tillhandahålla 

projektledare/kontaktperson för projektet, kommun-/nämndsekreterare, en enkel 

utvärdering ca 2-3 gånger, medverkan i utvärderingsmöten 2 gånger. Projektet pågår 

under 2015.  

I Falu kommun föreslås val- och demokratinämnden vara ”testnämnd” för pilotprojektet 

och de som ansvarar för att tillhandahålla kontaktperson, nämndsekreterare och 

utvärdering.  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 7 Demokratipass 

    

Beslut 
Val- demokratinämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om att demokratipasset kommer att uppdateras och tryckas upp 

senare i vår.  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 8 Information från demokrativägledaren 

    

Beslut 
Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 
Demokrativägledaren informerar om demokrativägledningens verksamhet och bland 

annat redogör för synpunkter och klagomål som kommit in från medborgare, arbetet 

med individuell rådgivning vid medborgarförslag, demokraticentrum, 

ungdomsdemokrativägledartjänsten, presentationen av Demokratikommun 2020 i 

kommunstyrelsen samt behovet av att se över kommunens remissförfarande.  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 9 Demokratidag 

    

Beslut 
Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om att en demokratidag kommer att anordnas i Falun den 25 

maj. Dagen är ett samarbete mellan Falu kommun, högskolan Dalarna och den 

nationella demokratibredningen. Intresserade ledamöter är välkomna att delta på ett 

första planeringsmöte den 11 mars.  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-02-09 

 

§ 10 Ungdomsdemokrativägledartjänsten 

    

Beslut 
Val och demokratinämnden föreslå kommunstyrelsen  

Budget för val och demokratinämnd inte minskas och att 

ungdomsdemokrativägledartjänsten inte dras in.  

 

Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden har fått information att kommunens nya ekonomiska situation 

som kräver besparing inom samtliga områden och att den nya 

ungdomsdemokrativägledartjänsten är föremål för diskussion.  

Val- och demokratinämnden motsätter sig förslaget utan att konsekvenserna belyses och 

alternativa lösningar diskuteras eftersom demokrativägledarfunktionen är under 

uppbyggnad och en indragning får stora konsekvenser för nämndens arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 


