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

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden antar förslaget till svar på remissen och sänder det till kulturdemokrati och fritidsnämnden.

Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram en demokratiplan
för Järfälla kommun, utifrån uppdrag i Mål och budget 2016 – 2017. Demokratiplanen ska gälla hela kommunen och ska fokusera på delaktighet och inflytande för
invånare mellan valen. Nämnderna och kommunstyrelsen inbjuds att lämna
synpunker på ”Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för
alla” (remissupplaga).
Nämnderna ombeds besvara följande tre frågeställningar i sina remissvar:
 Vilka insatser genomför nämnden idag där det finns ett syfte att arbeta med
demokratiutveckling utifrån demokratiplanens beskrivning?
 Hur ser nämnden på den föreslagna målstrukturen, de strategiska
inriktningarna samt föreslagna utvecklingsområden och insatser?
 Hur ser nämnden på den struktur för årlig rapportering som beskrivs i
demokratiplanen?
Utöver dessa frågeställningar kan även andra synpunkter på demokratiplanen lyftas.
Svar önskas senast den 16 november 2016 till kultur- demokrati och fritidsnämnden.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-19
2. Socialförvaltningens svar på remissen
3. ”Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för alla”
(remissupplaga)

6.1 Demokratiplan för Järfälla kommun - för en hållbar demokrati för alla , tjänsteskrivelse
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Bakgrund

I december 2014 beslutade Järfälla kommunfullmäktige att omvandla den tidigare
kultur- och fritidsnämnden till en kultur-, demokrati- och fritidsnämnd med ansvar
för samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin.
I Mål och budget för år 2016 – 2017 klargjordes ambitionen inom det nya verksamhetsområdet demokratiutveckling. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fick
samtidigt i uppdrag att ta fram en demokratiplan för Järfälla kommun. Demokratiplanen ska gälla hela kommunen och ska fokusera på delaktighet och inflytande för
invånare mellan valen.
Visionen för Järfälla kommuns demokratiarbete föreslås vara ”En hållbar lokal
demokrati med jämlikt inflytande för alla”. För att uppnå den långsiktiga visionen
utgår arbetet från tre strategiska inriktningar: aktivt medborgarskap, jämlikt
inflytande och medskapande medborgardialog. Sex utvecklingsområden har
identifierats. Inom dessa ska särskilda insatser ske för att uppnå en hållbar lokal
demokrati med jämlikt inflytande. Förväntade effekter liksom ansvar för
implementeringen och utvärdering klargörs också i planen.
Ett förslag till demokratiplan. Nämnderna och kommunstyrelsen inbjuds att lämna
synpunker på ”Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för
alla” (remissupplaga).
Demokratiplanen berör samtliga nämnder i kommunen. Remissomgångens syfte är
att förankra demokratiplanens utmaningar och föreslagna lösningar samt få
nämndernas perspektiv på det föreslagna arbetet inom demokratiutveckling.
Nämnderna ombeds besvara följande frågeställningar i sina remissvar:
 Vilka insatser genomför nämnden idag där det finns ett syfte att arbeta med
demokratiutveckling utifrån demokratiplanens beskrivning?
 Hur ser nämnden på den föreslagna målstrukturen, de strategiska
inriktningarna samt föreslagna utvecklingsområden och insatser?
 Hur ser nämnden på den struktur för årlig rapportering som beskrivs i
demokratiplanen?
Utöver dessa frågeställningar kan även andra synpunkter på demokratiplanen lyftas.
Svar önskas senast den 16 november 2016 till kultur- demokrati och fritidsnämnden.
Analys och överväganden

Socialförvaltningens analys och överväganden samt förslag till svar framgår av
bilagan ”Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för alla
Barnkonsekvensanalys

Socialnämndens verksamheter omfattar alla åldrar. Ett fungerande demokratiarbete
fångar även upp barn och ungdomars synpunkter på frågor som finns inom barns och
ungdomars intressesfär. Det är viktigt att barn får möjlighet att delta på sina villkor
och utifrån intresse och mognad.
Demokratiplanens insatser bedöms ha barnperspektiv och unga har, enligt kulturdemokrati- och fritidsförvaltningen, tillfrågats och vill kunna påverka kommunen.
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Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att förslaget till svar på remissen antas av socialnämnden
samt att svaret sänds till kultur- demokrati och fritidsnämnden.
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