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M
L
V
SD

Christina Haggren, ej § 19
Joakim Gåfvels
Malin Nissinen, ej del av § 19
Annette Norell, ej § 19

Övriga deltagare
Karl-Erik Pettersson, kommunfullmäktiges
ordförande § 15
Klas Sjörén, ungdomsdemokratihandläggare
Eva Dahlander, kanslichef
Johan Åkerblom, IT-tekniker § 19
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Vägledningsdiskussion gällande svar på
medborgarförslag Inför allmänhetens
frågestund på kommunfullmäktige
VDN0008/16

Beslut
Kanslichefen ges i uppdrag att till val- och demokratinämndens sammanträde i
september 2016 utarbeta förslag till svar på medborgarförslag utifrån dagens
diskussioner.

Sammanfattning
Medborgarförslagsställaren föreslår att införa allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige.
Val- och demokratinämnden diskuterar förslaget vid sitt möte den 30 maj 2016
utifrån förslagsställarens intentioner samt med hänsyn till de krav och
förutsättningar som ställs på kommunfullmäktige att stärka kommunfullmäktiges
arbetsformer. Diskussionen förs utifrån hur allmänhetens frågestund skulle kunna
stärka demokratiperspektivet och vilka erfarenheter andra kommuner har av
allmänhetens frågestund. Övervägande delen av ledamöterna ser att det finns andra
aktiviteter som bättre främjar det ändamålet.
Kommunfullmäktiges ordförande lämnar kommentarer i ärendet.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-10, § 220.
Medborgarförslaget 2015-08-26.

________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Val- och demokratinämnden
Kanslichefen

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Val- och demokratinämnden

§ 16

5 (9)

Sammanträdesdatum
2016-05-30

Fortsatt redovisning och dialog om strategiska
mål inom val- och demokratinämndens
verksamhetsområden
VDN0016/15

Beslut
Ordföranden och kanslichefen får i uppdrag att till val- och
demokratinämndens sammanträde den 19 september 2016 bearbeta och
sammanställa de utsedda politiska arbetsgruppernas föreslagna strategiska
mål och aktiviteter.

Sammanfattning
Vid val- och demokratinämndens utbildningsdag den 25 maj 2016 redovisades
prioriterade strategiska mål och aktiviteter i ett demokratiskt perspektiv. De slutliga
målen och aktiviteterna ska ligga till grund för Falu kommuns demokratiska arbete
och ta sin utgångspunkt i styrdokumentet Demokratikommun 2020.
Utifrån dialogerna på utbildningsdagen fortsatte val- och demokratinämnden
diskussionerna vid mötet och respektive arbetsgrupp motiverade sina förslag.
Därefter gavs möjlighet till att närmare studera respektive arbetsgrupps förslag.
________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Val- och demokratinämnden
Ordföranden
Kanslichefen
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Svar på remiss från Kulturdepartementet
gällande betänkandet EU på hemmaplan
(SOU 2016:10)
VDN0006/16

Beslut
Val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse daterad den
23 maj 2016 överlämnas som Falu kommun svar på remiss från
Kulturdepartementet gällande betänkandet EU på hemmaplan
(SOU 2016:10).
Sammanfattning
Falu kommun ges tillfälle att svara på remiss från Kulturdepartementet gällande
betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Kommunstyrelsen har gett val- och
demokratinämnden i uppdrag att å Falu kommuns vägnar svara på remissen.
Falu kommun, genom val- och demokratinämnden, har valt att fokusera på
utredningens förslag och rekommendationer som rör kommunens verksamhet och
roll i det EU-relaterade arbetet infrastrukturen. Val- och demokratinämnden delger
således inga synpunkter på bedömningar och förslag som rör andra aktörer.
Beslutsunderlag
Val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse 2016-05-23.
Protokoll från val- och demokratinämnden 2016-04-04, § 13.
Sammanfattning av betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).
________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Val- och demokratinämnden
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Svar på remiss från Kulturdepartementet
gällande betänkandet Låt fler forma framtiden
(SOU 2016:5)
VDN0005/16

Beslut
Val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse daterad den 23
maj 2016 överlämnas som Falu kommuns svar på remiss från
Kulturdepartementet gällande betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5) med förtydligandet att nämnden inte är enig när det gäller
försöksverksamhet om sänkt rösträtt till 16 år.
Sammanfattning
Kulturdepartementet ger Falu kommun möjlighet att svara på remiss vad gäller
betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5). Kommunstyrelsen har gett valoch demokratinämnden i uppdrag att å Falu kommuns vägnar svara på remissen.
Falu kommun har, genom val- och demokratinämnden, valt att i första hand
fokusera på utredningens förslag som rör kommunens verksamhet och roll i den
deltagardemokratiska infrastrukturen och i andra hand de förslag som rör
grundläggande förutsättningarna för demokratipolitiken. Val- och
demokratinämnden delger således inga synpunkter på bedömningar och avsnitt som
handlar om de politiska partierna samt den nationella nivån och
funktionshinderpolitiken.
Beslutsunderlag
Val- och demokratinämndens presidiums tjänsteskrivelse 2016-05-23.
Protokoll från val- och demokratinämnden 2016-04-04, § 12.
Sammanfattning av betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Bruno Kaufmann (MP) och Richard Olofsson (V): Enligt val- och
demokratinämndens presidiums förslag.
Mattias Ohlson (L) och Knut C. A. Scherman (SD): Avslag till betänkandets förslag om
inrättande av demokrativerktyget Folkmotion.
Runo Nilsson (S), Kristina Wahlén (C), Mattias Ohlson (L), Knut C.A. Scherman (SD)
och Katarina Gustavsson (KD): Avslag på förslag om försöksverksamhet om sänkt
rösträttsålder till 16 år.
Håkan Hammar (M): Åldern för rösträtt föreslås gälla fr.o.m. det år som man fyller 18 år.
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Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Det ska framgå i Falu kommuns remissvar att valoch demokratinämnden inte är enig gällande försöksverksamhet om sänkt rösträttsålder.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att val- och
demokratinämnden beslutar enligt val- och demokratinämndens presidiums förslag
till remissvar vad gäller inrättande av demokrativerktyget Folkmotion.
Ordföranden finner att val- och demokratinämnden beslutar att det ska framgå att
val- och demokratinämnden inte är enig gällande försöksverksamhet om sänkt
rösträttsålder.
________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Val- och demokratinämnden
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Övrig information

Beslut
Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Val- och demokratinämnden rapporterar enligt följande:
• Aktivitet Demokrativåren 2016. Rapport från slutförd aktivitet och utvärdering av
densamma som bl a innebär att nästa aktivitet påbörjas planeringsmässigt på valoch demokratinämndens sammanträde den 19 september 2016.
• Återremiss Svar på förslag till förbättrade demokratiska strukturer. På val- och
demokratinämndens sammanträde den 19 september 2016 återupptas dialogen
utifrån att förslagen istället inarbetas i det kompletterande underlaget till
styrdokument Demokratikommun 2020 som kommunfullmäktige ska ta ställning
till inför år 2017.
• Antagande av alternativa beslutsförslag vid hantering av motioner och
medborgarförslag. Redovisning av kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2016
utifrån val- och demokratinämndens förslag med revidering från
kommunstyrelsen.
• Motion Stärk den demokratiska ordningen i nämndernas och kommunstyrelsens
reglementen. Avslag på motionen. Dialog förs om effekter av beslutet.
• Projekt Beslut på distans. Reflektioner från utbildningsdagen den 25 maj 2016
inför val- och demokratinämndens ställningstagande under hösten.
• Skolans utbildningsmaterial. Dialog förs om framtaget material för
implementering inom barn- och utbildningsförvaltningen.
• Förberedelseplan inför de allmänna valen och EU-parlamentsvalet diskuteras
hösten 2016.
• Planering inför särskilda demokratiinsatser inför verksamhetsåret 2017 påbörjas
på val- och demokratinämndens sammanträde den 19 september 2016.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-04-19, § 45.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-23.
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-03, § 89.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-05-03, § 90.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-13.

