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1.0

Slutrapport Demokratiberedningen 2016

1.1

Demokratiberedningens uppdrag

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket
ökar behovet av lokal styrning. Demokratiberedningens uppdrag regleras i:
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).
Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete,
integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för
utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska
kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året.
1.2

Revisionens rapport 2015

Revisionens rapport granskades vid det första mötet den 22 mars 2016 och det
reflekterades över styrning och kontroll.

1.3

Uppgifter 2016

Kommunfullmäktige har, efter förslag från beredningen, fastställt följande uppgifter
för beredningen 2016:

1.4



Samordna det övergripande demokratiarbetet



Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande



Hålla kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna



Ansvara för utarbetande av övergripande mål och inriktning samt vad som
skall uppnås utifrån medborgarperspektivet



Utvärdera fastställda mål och inriktningar



Verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald
Aktivitetsplan 2016
Externt

Utvärdering av tillgänglighet för offentliga dokument, policys och dylikt
genomförs.
Protokoll från demokratiberedningen läggs ut på hemsidan.
Minst en utåtriktad aktivitet genomförs under 2016.
Skapa formulär på kommunens hemsida för inlämning av medborgarförslag.
Internt

Utbildning genomförs för fullmäktige.
Flyktingsamordnare bjuds in till möte under året.
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Beredningen har ingen självständig beslutanderätt utan ska lämna förslag till
ställningstagande i fullmäktige. I arbetsordningen har fullmäktige även preciserat att
beredningens förslag till fullmäktige alltid ska innehålla riktlinjer och tidsplan för
uppföljning och utvärdering.
Vidare ska beredningen kontinuerligt rapportera beredningens verksamhet och
pågående ärenden till fullmäktige.
1.5

Ordinarie ledamöter 2016

Olov Nilsson(s)(ordf), Ingrid Sundbom(c), Kenneth Isaksson(m), Linus Lindgren(v),
Gabrielle Boström(kd), Ann-Sophie Stoltz(fp).
Under 2016 har ordförande Olov Nilsson avsagt sig sin plats och istället är Gun
Ivesund(S) ordförande i demokratiberedningen.
Föredragande tjänsteman/expertresurs: Magnus Hansson Utveckling & Information
1.6

Ersättare

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-06, §14 enligt Demokratiberedningens
förslag: Att demokratiberedningens ledamöter har ersättare och föreslår att detta
utreds och en eventuell översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning görs.
Ersättare till Demokratiberedningens ledamöter
Utsedda ersättare:
Lars-Gunnar Andersson(s)
Mari Viberg ( c)
Gunnar Parment(v)
Moritz Isaksson (m)
Olof Hansson(fp)
Lennart Ekman (kd)
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2.0

Samordning av det övergripande demokratiarbetet

Det övergripande demokratiarbetet har samordnats genom 5 stycken protokollförda
möten samt en utåtriktad aktivitet på Grönt Expo. Demokratiberedningen har under
året rapporterat från samtliga möten och aktiviteter till kommunfullmäktige.
I samråd för att ytterligare vitalisera och stärka fullmäktige, vilket framkom i
utvärderingen av den nya politiska organisationen, gav demokratiberedningen ett
förslag till kommunfullmäktige kring utbildningsinsats inledningsvis 2016. Detta
mottogs väl och utbildningen: ”Jag är förtroendevald av folket. Förväntningar,
rättigheter och skyldigheter”; hölls under kvartal 1, 2016.

3.0

Verka för förbättrad representativitet, integration
och mångfald

Demokratiberedningen har fortsatt annonserat efter Gode Män och idag finns det ett
antal personer i Robertsfors som är Gode Män åt de ensamkommande flyktingbarn
som tagits emot. Annonsering har skett på hemsidan, sociala medier (facebook) samt
2 gånger i Mellanbygden.
Demokratiberedningen har besökt två av EKB boendena: Nova och Luna samt suttit
ned med chef och personal för verksamheten och diskuterat hur det fungerar samt
vilka förbättringar som kan göras. Det största behovet som idag efterfrågades var:
Mötesplatser och aktiviteter för ungdomarna.
Utifrån denna rubrik och tidigare beslut kring annonsering av fullmäktige, så har det
annonserats i elevrummet inför varje kommunfullmäktige. Det har även affischerats
inför kommunfullmäktige, samt annonserats på hemsida samt sociala medier. Det har
även annonserats att mötena tv-sänds och att dessa sedan finns på nätet.
Skolor har bjudits in men responsen har varit väldigt låg. Eventuellt bör inbjudan ses
över och styras upp i samverkan med ex. SO-lärare på skolan så att klasser kan
komma när det passar i undervisningen.

4.0

Aktivitetsplan 2016

4.1

Utvärdering av tillgänglighet för offentliga dokument, policys och dylikt
genomförs.

En kortare utvärdering har gjorts vilket lett fram till att en ny dokumentportal nu lagts
upp på hemsidan. Länken direkt är: http://www.sammantrade.robertsfors.se
4.2

Protokoll från demokratiberedningen läggs ut på hemsidan.

Genomfört under kvartal 1 2016.
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4.3

Minst en utåtriktad aktivitet genomförs under 2016.

Två aktiviteter har genomförts: Besök vid EKB boendena och aktivitet vid Grönt
Expo.
4.4

Skapa formulär på kommunens hemsida för inlämning av medborgarförslag.

Ej genomfört då det saknades möjlighet att länka in e-signering. Det jobbas på en
lösning.
4.5

Utbildning genomförs för fullmäktige.

Genomfördes 18-19 april 2016. Utbildare: SKL.
4.6

Flyktingsamordnare bjuds in till möte under året.

Har ej genomförts på grund av tidsbrist. Möten hölls under 2016 och kommer hållas
under 2017.

5.0

Övrigt

Under året har många olika frågor diskuterats utöver det som fanns i aktivitetsplanen.
Utbildningen har genomförts och var mycket uppskattad. Demokratiberedningen har
lämnat flera andra förslag till beslut som bör nämnas:


Digitala handlingar via Chromebooks till fullmäktigeledamöterna under 2017.



Inför det kommunstyrelsemöte som ligger före första Kommunfullmäktige
2017, ska gruppledare kallas till: ”information inför KS.” Detta bör ske i tid så
att gruppledare kan informera gruppmedlemmar.



Utbilda i Chromebookanvändning inför det första möte som hålls med
Chormebooks. Lägg utbildning i samband med möte och de som vill får gå.
Förslagsvis 60 minuter för starttid.



Kommunchef, och vid behov Internrevision, ges några minuter var på varje
kommunfullmäktige för att informera om aktuell verksamhet. Max 15
min/person.

Vi har även diskuterat i demokratiberedningen kring större strategiskt övergripande
frågor som utvecklingen av Robertsfors, vänortsamarbeten m.m.
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6.0

Aktiviteter och möten 2017

Förslag på första mötesdatum 2017:
16/2 13.00

I tjänsten/

Magnus Hansson
Sektorchef Utveckling och Information
Kommunledningskontoret
mah@robertsfors.se
0934-141 12
070-543 48 53
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