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Dnr Kdn 2019/58
Kultur-, demokrati och fritidsnämnden

Aktualisering av Demokratiplan för Järfälla kommun - För en hållbar
demokrati för alla
Förslag till beslut

1.

Kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden godkänner aktualisering av
Demokratiplan för Järfälla kommun - För en hållbar demokrati för alla och
lämnar planen vidare för antagande av kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet

Demokratiplanen kopplas tydligt till Järfälla kommuns mål och kommunens
demokratiutvecklingsarbete ska stärka arbetet med kommunens mål. I och med att
kommunfullmäktige antagit nya mål för perioden 2019-2020 behöver
demokratiplanen att aktualiseras med de nya målen.
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 med jämlikt
inflytande. Förväntade effekter liksom ansvar för implementering och utvärdering
klargörs också i planen.
Handlingar

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-04-15
2. Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla
aktualiserad Kdn 2016/106
3. Demokratiplan för Järfälla kommun – För en hållbar demokrati för alla Kdn
2016/106
Bakgrund

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden hade i uppdrag utifrån Mål och budget 20162017 att ta fram en demokratiplan för Järfälla kommun. Denna demokratiplan skulle
gälla hela kommunen och fokuserar på delaktighet och inflytande för invånare
mellan valen. Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati antogs
av kommunfullmäktige 13 februari 2017.
Tjänsteskrivelse aktualisering av demokratiplanen

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
Jessika Karreskog, Demokratiutvecklare
Telefon: 08-580 229 12 (direkt)
Fax:

Besöksadress: Riddarplatsen 5, plan 1
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Analys

Fokus för demokratiplanen
Demokratiplanens syfte är att lyfta de utmaningar som idag påverkar den lokala
demokratin i Järfälla kommun och identifiera vägar framåt för att stärka och
vitalisera den lokala demokratin utifrån kommunens möjligheter. Demokratiplanen
fokuserar på inflytande och delaktighet för kommunens invånare mellan valen, vilket
i förlängningen kan stärka den representativa demokratin. Insatserna inom
demokratiutvecklingsområdet syftar till att stärka den representativa demokratin
genom ökat deltagande, delaktighet och inflytande men berör inte det lokala
representativa systemets funktionssätt. Demokratiplanens insatser handlar om att ge
de representativt valda politiska styrelser och nämnder i Järfälla kommun bättre och
bredare underlag genom medborgardialog och brukardialog med invånare. Fokus är
att underlätta och stimulera till att fler av Järfällaborna ska bli aktivt delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Demokratiplanens upplägg och behov av aktualisering
Demokratiplanen gäller hela kommunens verksamhet. Kommunfullmäktiges mål för
Järfälla kommun 2019 till 2021 är utgångspunkt för planen tillsammans med de tre
strategiska inriktningarna samt de indikatorer som sätts i mål och budget, vilket
medför att nämnderna kan inkludera sitt demokratiutvecklingsarbete i ordinarie
målprocess. Visionen och de strategiska inriktningarna ger riktning till arbetet vid
framtagandet av mål och indikatorer kopplade till demokratiutveckling.
Den nära kopplingen till kommunfullmäktiges mål medför att demokratiplanen
behöver aktualiseras genom att nya mål har antagits av kommunfullmäktige för
perioden 2019 till 2020. Den aktualiserade demokratiplanen är uppdaterad utifrån
gällande mål.
För att förenkla och förtydliga vilka delar som direkt berör kommunens nämnder och
förvaltningar har bakgrunden till demokratiplanen där utmaningar och nyckelbegrepp
beskrivs lyfts ut till en bilaga. Bilagan ger bakgrunden till innehållet i själva planen.
Tre förändringar har gjorts i utvecklingsområdena i aktualiseringen. Punkten
gällande samråd med nationella minoriteter har tagit bort då beslut om dessa även
finns i Riktlinjer för nationella minoriteter (Dnr Kdn 2018/66). Dessutom har det
lagts till att nämnden ansvarar för att arrangera både Barnhearing och
inflytandeforum för unga, sedan nämnden tagit över ansvaret för barnkonventionen. I
och med att ansvaret flyttas har även ansvaret för att ta fram ett barn- och
ungdomspolitiskt program getts till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.
Därutöver har ett förtydligande gjorts gällande den årliga uppföljningen av
demokratiplanen. Förtydligandet gäller att det är förvaltningarna som ska lämna in
uppföljning av vad de gjort utifrån demokratiplanen till kultur-, demokrati och
fritidsförvaltningen som sammanställer uppföljningsrapport som behandlas av kultur, demokrati- och fritidsnämnden årligen. I väntan på att gemensamma strukturer för
planer och uppföljning tas fram för Järfälla kommun föreslås uppföljningssystemet
fortsatt vara detsamma.

2019-04-15

3 (3)

Demokratiplanen i sin helhet ska utvärderas var fjärde år och därefter revideras.
Genom att planen antogs februari 2017 kommer utvärdering att genomföras 2021.
Att arbeta med demokratiutveckling och demokratipolitik är ett mycket långsiktigt
arbete, där exempelvis valdeltagande endast kan mätas var fjärde år. Effekterna av
arbetet är långsiktiga men även direkta då medborgardialog kan bidra till att beslut
som fattas av kommunen är bättre förankrade och tar hänsyn till fler perspektiv. Av
vikt är därför att arbetet utifrån demokratiplanen följs upp och utvärderas.
Barnkonsekvensanalys

Inför aktualiseringsärendet har ingen ny barnkonsekvensanalys gjorts. Inför
framtagandet av planen genomfördes en barnkonsekvensanalys som fortsatt är
aktuell. Ett av utvecklingsområdena i demokratiplanen är ungas delaktighet och
inflytande utifrån både barnkonventionen, den nationella ungdomspolitiken samt att
den heterogena gruppen unga identifierats som särskilt viktig i ett
demokratiutvecklingsarbete. Vid framtagandet av demokratiplanen anlitades
ungdomsambassadörer utifrån uppdraget att starta ett inflytandeforum för unga. De
frågade andra unga om och hur de vill påverka kommunen. Tydligt var att
majoriteten av unga själva svarar att de vill påverka kommunen men många vet inte
hur. Dessa slutsatser förstärktes av LUPP-enkäten 2017 som visar att unga vill
påverka men inte vet hur i lika stor utsträckning.
Ekonomiska konsekvenser

Kommunfullmäktige har anslagit medel för samordning av
demokratiutvecklingsarbetet samt barnrättsarbetet till kultur-, demokrati- och
fritidsnämnden. Dessa medel ska användas för att samordna arbetet inom
demokratiutveckling och för barnrättsarbetet utifrån demokratiplanen. Samtliga
nämnder kan inom sin egen ram eller inom särskilda projekt identifiera budgetbehov.
Demokratiplanen i sig medför inga ekonomiska konsekvenser utanför ram.
Särskilda insatser kan lyftas i kommande budgetprocesser.
Slutsatser

Kultur-, demokrati-, och fritidsförvaltningens föreslår att Kultur-, demokrati-, och
fritidsnämnden godkänner aktualisering av Demokratiplan för Järfälla kommun - För
en hållbar demokrati för alla och lämnar planen vidare för antagande av
kommunfullmäktige.
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