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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2019/59
Rapportering och uppföljning utifrån Demokratiplan för Järfälla
kommun 2018 Dnr kdn 2016/106
Förslag till beslut

1.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport om
Rapportering och uppföljning utifrån Demokratiplan för Järfälla kommun
2018.

2.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar rapport om Rapportering
och uppföljning utifrån Demokratiplan för Järfälla kommun 2018 till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendet i korthet

Varje år ska demokratiplanen för Järfälla kommun följas upp genom att en
uppföljningsrapport sammanställs till kultur-, demokrati och fritidsnämnden som
baserar sig på samtliga nämnders arbete utifrån demokratiplanen.
Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-24
2. Rapportering och uppföljning utifrån Demokratiplan för Järfälla kommun Dnr kdn
2016/106 - Sammanställning av nämnderna och förvaltningarnas rapporter 2018
3. Sammanställning påverkan SCBs medborgarundersökning 2018
4. Son § 32 Järfällas demokratiplan – uppföljning och rapportering
5. Äld § 29 Järfällas demokratiplan – uppföljning och rapportering
6. Kon bifogas senare
Bakgrund

Järfälla kommuns demokratiplans identifiera utmaningar inom den lokala demokratin
och utifrån dessa föreslås utvecklingsområden för att öka invånarnas delaktighet och
inflytande mellan valen. Visionen för Järfälla kommuns demokratiarbete är ”En hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla”. För att uppnå den långsiktiga
visionen utgår arbetet utifrån tre strategiska inriktningar, aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och medskapande medborgardialog. Sex stycken utvecklingsområden
har identifierats där särskilda insatser ska ske för att uppnå en hållbar lokal demokrati
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med jämlikt inflytande som kopplar till de tre strategiska inriktningarna. Förväntade
effekter av att fokuserar på dessa utvecklingsområden lyfts för varje område.
Varje år, i början av året, lägger kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fram en uppföljningsrapport som sammanfattar och beskriver föregående års demokratiutvecklings
arbete utifrån demokratiplanen. Rapporten grundar sig på samtliga nämnders och
förvaltningars arbete utifrån demokratiplanen.
För att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ska kunna bedöma resultaten av arbetet
inom demokratiutveckling behöver demokratiplanen kontinuerligt följas upp och
utvärderas. Demokratiutvecklingsarbetet bör utvärderas i sin helhet vart fjärde år med
start för verksamhetsåret 2021, när planen funnit i 4 år.. Demokratiplanen bedöms då ha
fått tillräcklig genomslagskraft för att ge en tendens av måluppfyllelse och ett
utgångsläge att fortsättningsvis stämma av mot.
Analys

Demokratiplanen berör ett område där många nämnder redan hade insatser och
arbete utifrån kommunens inriktningsmål, Demokrati, öppenhet och trygghet för
förra mandatperioden. Av vikt är att demokratiplanen aktualiseras utifrån
kommunens nya mål för att vara relevant i det fortsatta arbetet under nuvarande
mandatperiod.
Nämndernas rapportering från 2018 visar på en stor bredd i arbetet med att stärka
den lokala demokratin och en förstärkning i arbetet från 2017 som var första
uppföljningsår. Genom att nämndernas ansvarsområden och förvaltningarnas arbete
är relativt olika utifrån uppdrag och lagstiftning krävs en flexibilitet i både plan och
rapportering för att möjliggöra att demokratiplanen går att arbeta utifrån en stor
bredd av verksamheter. En förutsättning för ett lyckat lokalt inflytandearbete är att
frågorna är påverkningsbara och att mottagarna är påverkningsbara. Detta medför att
dialoger och insatser måste skräddarsys utifrån verksamheterna eller nämndernas
ansvarsområden och de utvecklingsprocesser de befinner sig i.
I 2017 års rapport klargjordes att det fanns ett behov av metodstöd och
metodutveckling. Ett gemensamt utvecklingsarbete initierades genom den strategiska
demokratigruppen där samtliga förvaltningar deltar. Detta behov kvarstår och i
strategiska demokratigruppen arbete har det klargjorts ett behov av utbildningar i
metoder och att leda dialog. Tydligt i årets uppföljningsrapport är också att det
utvecklas verktyg/metoder för att följa upp resultat och effekter av dialoger, något
som demokratiutvecklingsverksamheten kommer arbeta med under 2019.
I SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 framkommer det att det
sammanfattande betygsindexet, Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna
bedömer möjligheterna till inflytande i Järfälla kommun blev 45. För Järfälla
kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende
samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget. NII för samtliga 111 kommuner som var
med i undersökningen 2018 blev 42. NII för Järfälla kommun är inte säkerställt
högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. NII för 2017 var 43.
I 2018 års medborgarundersökning ställdes ett antal tilläggsfrågor om påverkan.
Dessa har sammanställts i bilagan sammanställning av påverkan SCBs
medborgarundersökning. Tydligt är att ungefär hälften av Järfälla kommuns invånare
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vill påverka kommunen förutom att rösta i val, där en skillnad mellan könen syns där
kvinnor i större utsträckning vill påverka. Vilka frågor man vill påverka i skiljer sig
mellan könen och åldersgrupper. På vilka sätt man vill påverka ses en tydlig tendens
att man föredrar digitala kanaler även om tendensen är svagare bland äldre. Detta
tydliggör behovet som finns för att utveckla E-förslag och andra digitala kanaler för
påverkan men med kompletterande vägar.
Överväganden

Mallen för uppföljningsrapporten har arbetats om inför 2018 års redovisning för att
möjliggöra mer kvalitativa analyser och reflektioner. Mallen har fungerat någorlunda
väl men tolkningsutrymmet för vad som ska lyftas är fortsatt stort.
Barnkonsekvensanalys

Ärendet i sig har inte analyserats med tanke på barnkonsekvens då det är en
uppföljningsrapport gällande befintlig demokratiplan men ärendet berör barn och
unga och flera av insatserna som genomförts under året har haft fokus på att öka barn
och ungas inflytande.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser då det är en uppföljningsrapport
Slutsatser

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport om Rapportering och uppföljning
utifrån Demokratiplan för Järfälla kommun 2018 samt överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.
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