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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  

2015-01-08   

________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid 

Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 -16:00   

Beslutande 

MP Bruno Kaufmann, ordförande 

S Anna Fält, 1:e vice ordf. 

KD Anders Bondesson, 2:e vice ordförande 

C  Kristina Wahlén 

M  Håkan Hammar 

FP Mattias Ohlsson 

FAP Peter Gehlin 

V Eva-Marie Arvidsson 

SD Knut C.A. Scherman 

 

Utses att justera:  Anders Bondesson       

Justeringsdag:  2015-01-22 

Justerade paragrafer: 1-3 

Underskrifter 

Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Pernilla Nylander 

 

Ordförande  ………………………………………………………………. 

Bruno Kaufmann 

 

Justerande   .………………………………………………………………. 

Anders Bondesson 

 

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Val- och demokratinämnden 

Sammanträdesdatum 2015-01-08 

Datum när anslaget sätts upp 2015-01-22 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  

Underskrift 

 …………………………………………………………… 

Pernilla Nylander 
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-01-08 

 

Ej tjänstgörande ersättare  

M  Christina Haggren 

FAP Violet Maskoonee 

KD Sonja Shirwani 

V Rikard Olofsson 

 

Övriga deltagare 

Kanslichef Eva Dahlander 

Sekreteraren  
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-01-08 

 
§ 1         Information om nya val- och demokratinämnden 
 KS0638/14  

 
Beslut 

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

Ordförande redogör för val-och demokratinämndens reglemente. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente val- och demokratinämnden.  

 
  



 Sammanträdesprotokoll 4 (5) 

Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-01-08 

 

§ 2 Information om Demokratikommun 2020 – Falu kommuns 
medborgardialogplattform för det aktiva medborgarskapet
 KS0105/15 

 
Beslut 

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

Ordförande och sekreterare redogör för Demokratikommun 2020 - Falu kommuns 

medborgardialogplattform för det aktiva medborgarskapet.  

 

Sverige och Falun står inför en rad samhällsutmaningar när det gäller den lokala 

demokratin och medborgardialogfrågor. Regeringen har tillsatt en demokratiutredning med 

uppdrag att föreslå åtgärder som ökar och breddar engagemanget inom ramen för den 

representativa demokratin och stärker individers möjligheter till delaktighet och inflytande 

mellan valen. Demokratirådet genomförde 2012 – 2014, på uppdrag av 

kommunfullmäktige och med utgångspunkt i demokratiberedningens ”Demokratiplan 

2015”, en rad insatser för att förstärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och stödja 

det aktiva medborgarskapet i kommunen. Samtidigt har samtliga förvaltningar, nämnder, 

styrelse och helägda kommunala bolag i Falun arbetat med demokratifrågor i varierande 

grad och intensitet. Kommunikation, medborgardialog och aktivt medborgarskap är 

centrala begrepp och metoder för att för att stärka den lokala demokratin och den 

deltagardemokratiska infrastrukturen.  

 

För att ytterligare stärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och det aktiva 

medborgarskapet, och innefatta samtliga Falu kommuns verksamheter, föreslår 

demokratirådet att kommunfullmäktige antar en rad kommunövergripande strategimål och 

inriktningsmål. Förslaget innefattar också att ge uppdrag till styrelse, nämnder, kommunala 

helägda bolag att ta fram ett eller flera verksamhetsmål som planeras, genomförs och 

utvärderas årligen. Val- och demokratinämnden samt kommunens demokrativägledare 

kommer att stödja verksamheterna i detta arbeta och följa upp arbetet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Demokratikommun 2020 - Falu kommuns medborgardialogplattform för det aktiva 

medborgarskapet. 
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Val- och demokratinämnden 

 Sammanträdesdatum  

 2015-01-08 

 

§ 3 Sammanträdesordningen 2015 
 

Beslut 

Val- och demokratinämnden godkänner sammanträdesordningen.  

 

Sammanfattning 

Sammanträdesdatumen för 2015 godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalendern 2015 för val- och demokratinämnden. 

 


