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§ 9 Godkännande av val- och demokratinämndens 

underlag till budgetdialogen 2017-2019 

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämndens underlag för nämndens 
budgetdialogdokument överlämnas med godkännande till 
kommunfullmäktige. 

 
 
Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden ska ta ställning till nämndens underlag för 
budgetdialogdokument som avser perioden 2017-2019. Underlaget ligger därefter som 
en plattform till kommande verksamhetsplan. Kommunfullmäktige kommer att ta 
ställning till nämndens förslag i juni månad och ger då ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar för nämndens arbete.  

De viktigaste förändringarna som lyfts fram är genomförandet av kommande val som 
gäller: 

År 2018: Val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige 

År 2019: Val till europaparlamentet 

År 2017: Redovisning med förslag till specifika åtgärder och uppföljning av 
nämndernas arbete kopplat till styrdokumentet Demokratikommun 2020. 

 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag med de redaktionella förändringar som avser 
bl.a. komplettering av nämndens ordinarie budgetram (sifferdelen).  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-28.  

Underlag till årsplan för budget 2017-2019.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
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§ 10 Fastställande av prioriterat övergripande 

mål i ett medborgar- och 
demokratiperspektiv 

 VDN0016/15  
Beslut   
 

Val- och demokratinämnden överlämnar förslag till prioriterat 
övergripande mål inom ett medborgar- och demokratiperspektiv för 
eventuell inarbetning i kommande verksamhetsplan för Falu kommun: 

 
Utföra en eller flera medborgardialoger eller informationsinsatser per år 
och per nämnd, riktade till underrepresenterade och/eller berörda 
målgrupper i syfte att öka inflytandet i samhället.  

 
Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden beslutade den 1 februari 2016 och med kompletterande 
förutsättningar den 7 mars att påbörja ett arbete med att arbeta fram prioriterade mål 
som ska ligga till grund för styrelse och nämnders kommande arbete i ett medborgar- 
och demokratiperspektiv för kommande verksamhetsperiod.  

Arbetet för framtagandet av prioriterade mål ska redovisas av två politiskt tillsatta 
arbetsgrupper. Val- och demokratinämnden ska ta ställning till förslagen för att 
därefter överlämna dessa till kommunfullmäktige för avgörande. Arbetet ska redovisas 
vid utbildningsdagen för nämnden den 25 maj. Målen fastställs på dess sammanträde 
den 30 maj. 

För att hantera ändrad politisk beslutsprocess när det gäller verksamhetsplan för Falu 
kommun, så har val- och demokratinämnden beslutat att överlämna ett prioriterat 
övergripande mål som ska ligga till grund för styrelse och nämnders arbete i ett 
medborgar- och demokratiperspektiv. Under mötet diskuteras alternativa mål utifrån 
arbetsgruppernas uppdrag. 

Beslutet är enligt stadskansliet förslag kompletterat med arbetsgruppernas muntliga 
redovisning.   

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-28.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ekonomikontoret 

Ledamöter/ersättare i VDN 
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§ 11 Information om strategiska 

kommunikationsfrågor inom Falu kommun - 
hur arbetar kommunikationskontoret 

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Kommunikationschef Niklas Lind informerar om hur kommunikationskontoret arbetar 
i ett strategiskt perspektiv. En redovisning sker även av kommunikationskontorets 
uppdrag i förhållande till kommunorganisationen. Till grund för arbetet ligger ett 
beslut från kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2013 om syfte och 
grunden till kommunikationskontorets specifika uppdrag.  

Det lämnas även information om att en översyn har påbörjats för att se över 
kommunikationsverksamheten generellt inom kommunorganisationen.  
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Falu kommun 
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§ 12 Svar på remiss från Kulturdepartementet 

om Betänkandet Låt fler forma framtiden  
(SOU 2016:5)  

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden ger i uppdrag åt ordföranden att lämna förslag till 
svar på betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) till nämndens 
sammanträde den 30 maj. Svaret arbetas fram i samverkan med intresserade 
ledamöter.   
 

 
Protokollsanteckning 
Respektive partiföreträdare ingående i val- och demokratinämnden får möjlighet att 
påverka svarets utformning genom att snarast lämna synpunkter till ordföranden så att 
denne i förkommande fall kan ta ställning till innehållet. Nämnden ska ta ställning till 
svaret vid nästa sammanträde. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun ges möjlighet att svara på betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5). I 2014 års Demokratiutredning har ett uppdrag varit att utreda hur 
engagemanget inom den representativa demokratin kan ökas och breddas och hur 
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska 
beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas.  

I betänkandet har fokus legat på det som ibland kallas för mellanvalsdemokratin, dvs. 
individers möjligheter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).  
 

_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter/ersättare 
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§ 13 Svar på remiss från Kulturdepartementet 

om betänkandet EU på hemmaplan  
(SOU 2016:10) 

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden ger i uppdrag åt ordföranden att lämna förslag till 
svar på betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) till nämndens 
sammanträde den 30 maj. Svaret arbetas fram i samverkan med intresserade 
ledamöter.   

 
 
Protokollsanteckning 
Respektive partiföreträdare ingående i val- och demokratinämnden får möjlighet att 
påverka svarets utformning genom att snarast lämna synpunkter till ordföranden så att 
denne i förkommande fall kan ta ställning till innehållet. Nämnden ska ta ställning till 
svaret vid nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun ges möjlighet att svara på betänkandet EU på hemmaplan (SOU 
2016:10).  

Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheterna att främja insyn, delaktighet 
och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas 
inom EU. Det övergripande syftet har varit att bidra till en demokratisk utveckling i 
linje med demokratipolitikens mål att stärka individens möjligheter till inflytande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter/ersättare 
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§ 14 Övrig information 

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Information lämnas om aktuella frågor för val- och demokratinämnden 

• Studiebesök från andra kommuner (Spånga och Järfälla). Ledamöterna inbjuds 
(inget arvode) att delta. 

• Aktivitet Demokrativåren 2016 - Reflektioner lämnas under pågående 
arrangemang från partiföreträdarna. En utvärdering ska genomföras den 25 maj 
kl 18.00-20.00. 

• Kommunstyrelsens förslag: Svar på motion Upplösande av nuvarande Val- och 
demokratinämnd. 

• Handlingsplan för jämställd medborgarservice – antaget av kommunstyrelsen 
den 2 april 2013. 

• Inkommet medborgarförslag om inrättande av allmänhetens frågestund på 
kommunfullmäktige. 

• Kommunfullmäktiges streamade sändningar kopplat till genomförda samt 
pågående förändringar i syfte att förbättra kvaliteten. 

 
  
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-29.  
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