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Järfällas demokratiplan – Rapport och uppföljning
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden antar rapporten och uppföljningen utifrån Demokratiplanen i
Järfälla som sin egen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige antog år 2017 ”Demokratiplan för Järfälla” I planen klargörs att
en årlig uppföljning ska genomföras. Socialnämnden har fått i uppdrag att beskriva
ett nuläge för år 2017, medan uppföljningen för år 2018 kommer att fokusera på de
insatser som nämnderna har genomfört utifrån demokratiplanen. Varje år, i början av
året, sammanfattar och beskriver kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föregående års
demokratipolitiska arbete utifrån demokratiplanen i en uppföljningsrapport. Rapporten
grundar sig på samtliga nämnders arbete utifrån demokratiplanen
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-22
2. Bilaga Rapportering av demokratiplan 2018-02-22
Bakgrund

Den demokratiplan som kommunfullmäktige antog den 13 februari 2017 innehåller
uppdrag till nämnderna i form av strategiska inriktningar och utvecklingsområden.
De tre strategiska inriktningarna är Aktivt medborgarskap, Jämlikt inflytande samt
Medskapande medborgardialog och beskrivs i korthet nedan.
Aktivt medborgarskap
Det aktiva medborgarskapet innebär att kommunmedlemmarna ska ha kunskap och
information samt vara aktiva i frågor som berör dem.
För att möjliggöra och utveckla det aktiva medborgarskapet ska Järfälla kommun
(och dess medarbetare):
 stödja, vägleda och uppmuntra invånare att göra sin röst hörd.
 verka för att invånare i kommunen har kunskap om sina
påverkningsmöjligheter och den demokratiska processen
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 tydliggöra beslutsprocesser och möjligheter till påverkan
 invånare i Järfälla ska ha kunskap, information och vara aktiva i frågor som
berör dem
Jämlikt inflytande
För att möjliggöra och utveckla ett jämlikt inflytande ska Järfälla kommun
 verka för att alla grupper och individer har möjlighet att komma till tals i frågor
som berör dem
 ha ett fokus på att särskilt lyfta de röster som hörs i mindre grad i relation till
de som hörs mer i kommunens processer
 arbeta aktivt för att uppnå jämlikt inflytande i dialoger, samråd och på andra
sätt inhämta invånarnas åsikter inför beslut
Medskapande medborgardialog
Medskapande medborgardialog kan bidra till att beslut som fattas av kommunen är
bättre förankrade och tar hänsyn till fler perspektiv. Att fråga dem det berör om
problemformulering, orsaker och lösningar skapar ett bättre beslutsunderlag för den
politiska processen. I frågor som är påverkningsbara och berör kommunmedlemmarna ska dessa ha möjlighet att framföra sina årsikter inför beslutet.
Det innebär att kommunen ska
 skapa möjligheter för invånare att framföra sina åsikter och idéer inför beslut
som är av särskild vikt för invånarna och berör dem
 involvera invånarna i alla faser i beslutsprocessen från problemformulering till
genomförande och skapa en känsla av att kunna påverka och får reellt
inflytande
Utvecklingsområden med olika fokus:
 Kunskap och resurser
 Dialog med invånare i Järfälla kommun
 Information och kommunikation
 Lyfta röster som inte hörs
 Ungas delaktighet och inflytande
 Demokratiska mötesplatser
Barnkonsekvensanalys

Demokrati i Järfälla berör människor i alla åldrar, även barn och ungdomar. När det
gäller återrapporteringen av det som har genomförts under år 2017 och analysen av
resultaten är det dock inte aktuellt att inhämta barns och ungdomars synpunkter.
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