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§ 25       Antagande av implementeringsförslaget av  
             Demokratikommun 2020 Falu kommuns  
             medborgardialogplattform 

 VDN0001/15  
 
Beslut 
 

Implementeringsförslaget av Demokratikommun 2020, Falu kommuns 
medborgardialogplattform antas. 

 
 
Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden beslutade den 4 maj 2015 att ge ordförande och 
demokrativägledarna i uppdrag att presentera förslag till implementerings-
process av Demokratikommun 2020, Falu kommuns medborgardialog-
plattform. Implementeringsförslaget sträcker sig fram till juni 2016 och 
innefattar en rad insatser så som dialogmöten med respektive parti, nämnd, 
styrelse, förvaltning och bolag i samarbete med berörda parter. Förslaget 
innefattar också uppdatering av falun.se vad gäller Demokratikommun 2020, ta 
fram en kortfattad version av Demokratikommun 2020 i tryckt form, revidera 
och trycka Demokratipass 18 samt att arrangera Demokratidagen den  
9 september 2015.  

 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-21. 
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§ 26 Diskussionsunderlag - svar på förslag till  
              förbättrade demokratiska strukturer 

 VDN0001/15  
Beslut 
 

Val- och demokratinämndens presidium får i uppdrag att till nästa 
sammanträde justera dokumentet enligt dagens diskussion.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015, ge val- och demokrati-
nämnden i uppdrag att prioritera kommunstyrelsens remiss från den 3 februari 
2015, vad gäller förslag till förbättrade demokratiska strukturer.  

I förslaget ligger sex (6) konkreta åtgärder hur de folkvalda ska förstärka den 
interna politiska infrastrukturen. Åtgärderna har betydelse för den politiska 
organisationen i sin helhet. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-20. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Stadskansliet 
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§ 27 Information om tidsfördelning  
             demokrativägledare/nämnsekreterare 

 VDN0009/15  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Rapportering om hur demokrativägledaren/nämndsekretararen fördelar sin 
arbetstid.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-25. 
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§ 28 Information program för demokratidagen den   
              9 september 2015 

 VDN0011/15  
Beslut 

 
Nämnden har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Den 9 september äger Falu Demokratidag 2015 rum på Högskolan Dalarna. 
Förmiddagen ägnas åt ett internseminarium för förtroendevalda och 
förvaltingsrepresentanter som tillsammans med externa experter från 
Högskolan Dalarna, Örebro Universitet och 2014 års Demokratiutredning går 
genom utgångspunkterna och målsättningarna i Falu kommuns nya 
medborgardialogplattform ”Demokratikommun 2020”. Seminariet blir en 
”kick-off” för val- och demokratinämndens implementeringsarbete av 
”Demokratikommun 2020”. Under eftermiddagen breddas ämnet och 
deltagarskaran med två offentliga seminarier kring demokratiutvecklingsarbetet 
i Sverige (med deltagande av den nationella Demokratiutredningen) och 
Europa (med deltagande av representanter för EU-kommissionen och EU-
parlamentet).  
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-21. 
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§ 29 Information studiematerial för unga 

 VDN0010/15  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ett av Demokratirådets uppdrag var att ta fram ett studiematerial för unga i 
Falun om hur man kan påverka sin kommun.  

Förra året tillsattes en projektgrupp med ledning av en extern konsult och 
representanter från Demokratirådet, skolförvaltningen och Studieförbundet 
Dalarna för att genomföra framtagandet av materialet i samverkan med 
ungdomar. Studiematerialet är nu färdigt för tryck.  

Materialet är baserat på Demokratipasset, med fakta om kommunen 
samt en föreläsning som tagits fram i samarbete med Folkuniversitetet 
Dalarna om hur man som ung i Falun kan påverka sin kommun, skola, 
fritidsgård och sitt liv. Materialet är kopplat till skolans läroplan och 
innehållet instuderingsfrågor från Folkuniversitetet Dalarna. Det 
kommer att vara tillgängligt för skolans lärare, formgivet för 
ungdomar och möjligt att använda även för underrepresenterade 
ungdomar i demokratin.  

 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-25. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (10) 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
Val- och demokratinämnden    2015-06-01 
  
 
§ 30 Ungdomsmentorer val- och demokratinämnden 

 VDN0010/15  
Beslut 
 

Beslut om inrättande av ungdomsmentorer i val- och 
demokratinämnden prövas efter nästa Lupp-redovisning. 

 
Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden beslutade den 14 maj 2015 ge demokrati-
vägledarna i uppdrag att se över möjligheten att ha ungdomsmentorer kopplade 
till val- och demokratinämnden.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har drivit ett demokratiprojekt sedan några år 
tillbaka där ungdomsmentorer funnits med som en del i projektet. Syftet med 
ungdomsmentorer är att öka kunskapen om ungas syn och åsikter på olika 
samhällsfrågor och deras infallsvinklar inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden.  

För att lyckas med ungdomsmentorer i val- och demokratinämnden behöver ett 
nätverk byggas upp med ungdomar. I samband med återkoppling av nästa 
LUPP-enkät finns det möjlighet att knyta upp ungdomar som kan fungera som 
mentorer åt val och demokratinämnden. Relationsbyggandet med ungdomarna 
tar tid och ett första försök att starta mentorskapet kan ske göras först i maj 
månad 2016 när arbetet med nästa LUPP-enkät är avslutad.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-21. 
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§ 31 Deltagande projekt beslut på distans 2015 

 VDN0008/15  
Beslut 
 

1. Nämnden ställer sig i princip positiv till att börja pilotprojektet ”Beslut 
på distans 2015” men underlaget behöver kompletteras innan start sker. 

2. Val- och demokratinämndens presidium får i uppdrag att komplettera 
beslutsunderlaget till nästa sammanträde. 

 
Sammanfattning 
För att vitalisera den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och 
Landsting med stöd från regeringen påbörjat ett arbete med syftet att utveckla 
möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut på distans. En ändring i 
kommunallagen trädde i kraft under 2014. Kommunfullmäktige beslutade den 
9 april 2015 att Falu kommuns val- och demokratinämnd ska delta i Sveriges 
Kommuners och Landstings pilotprojekt vad gäller beslut på distans. 

Stadskansliet föreslår att val- och demokratinämnden under hösten 2015 
påbörjar pilotprojektet att med IT-stöd fatta beslut på distans. Till projektledare 
utses Anna Fält (S) och återrapportering ska göras till kommunstyrelsens 
verksamhetsutskott efter avslutat projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-05-21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt beslutet. 
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