2018-02-22

1 (3)

Rapportering och uppföljning utifrån Demokratiplan för Järfälla kommun Dnr kdn 2016/106
Demokratiplan för Järfälla kommun – för en hållbar demokrati för alla antogs den 13 februari 2017 av kommunfullmäktige. I planen klargörs att en
årlig uppföljning ska genomföras.
Varje år, i början av året, lägger kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fram en uppföljningsrapport som sammanfattar och beskriver föregående års
demokratipolitiska arbete utifrån demokratiplanen. Rapporten grundar sig på samtliga nämnders arbete utifrån demokratiplanen.

Uppföljningen ligger sedan även till grund till den utvärdering som kommer att göras av demokratiplanen och av demokratiutvecklingsarbetet i
kommunen var fjärde år med start 2020.
Respektive förvaltning ska därför senast den 15 april 2018 rapportera sina genomförda insatser utifrån demokratiplanen. Genom att demokratiplanen antogs i början av 2017 fokuserar denna första uppföljning på nuläget.
Redovisningen ska skickas till jessika.karreskog@jarfalla.se för sammanställning till en kommunövergripande uppföljningsrapport.
För att underlätta redovisningen har en rapporteringsmall tagits fram, se nedan. I 2017 års uppföljning är fokus nuläge medan uppföljningen för
2018 kommer fokusera på de insatser nämnderna har genomfört utifrån demokratiplanen.

7.2 Bilaga Rapportering av demokratiplan

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

Besöksadress: Riddarplatsen 5, plan 1
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Kommunövergripande mål

Uppdrag från demokratiplanen: strategisk inriktning och
utvecklingsområde

Nämndens mål

Nulägesbeskrivning 2017

Demokrati, öppenhet och
trygghet. Alla kommunens
verksamheter ska aktivt
arbeta för inkludering och
motverka alla former av
diskriminering och segregation. Järfällaborna ska
erbjudas möjlighet att vara
delaktiga och ha inflytande
i utvecklingen av det egna
närområdet. Arbetet för en
tryggare kommun ska
prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl
förebyggande insatser som
aktivt trygghetsskapande
åtgärder. Fler mötesplatser
och ett rikare kultur- och
fritidsutbud ska vara en
grundbult i trygghetsarbetet

Aktivt medborgarskap
 Kunskap och resurser
 Lyfta röster som inte
hörs

Att öka medverkan för
individer som berörs av
vuxenenhetens verksamhet i jämförelse
med föregående år.

Aktivt medborgarskap
Jämlikt inflytande
Medskapande medborgardialog

Kommunala pensionärsrådet styrs genom
arbetsordning. Ska
förstärka inflytandet i
alla frågor som gäller
äldre och verkar för att
pensionärsfrågor beaktas i styrelser och
nämnder, vara ett forum för opinionsbildning samt vara remissorgan i frågor som rör
pensionärerna.

De som bor och har
dagcentral genom
Kvarntorpet involveras
(sedan det nya avtalet
trädde i kraft september 2017) i utformningen av det stöd de behöver och uppmuntras att
ge förslag på aktiviteter
i dagcentralen.
Det förs en dialog om
aktuella frågor. Förvaltningen informerar om
ärenden som kommer
att gå upp för beslut i
socialnämnden och KPR
framför synpunkter i de
aktuella frågorna. Om
KPR önskar särskild
information i något
ämne kan ytterligare
tjänstemän delta, t.ex.
om en utredning gjorts.
Föreningarnas synpunkter inhämtas även
utanför rådets möten i
särskilt viktiga frågor.

 Dialog med invånare i
Järfälla kommun

Framåtblick
2018

Fortsatt arbete
för inflytande,
dialog, information och kommunikation.
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Aktivt medborgarskap Medskapande medborgardialog
 Dialog med invånare i
Järfälla kommun
 Demokratiska mötesplatser

Jämlikt inflytande
 Dialog med invånare i
Järfälla kommun
 Lyfta röster som inte
hörs
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Anhörigvecka anordnades år 2017 tillsammans
med Järfälla Röda Korset, Järfälla Anhörigförening samt Järfälla Demensförening. Föreningarna hade första
dagen med sig varsin
ledare från centralt håll
för att berätta om föreningarnas syn på och
arbete med anhörigstöd.
Dialog i olika former
med individer (t.ex.
runt individuell plan)
eller grupper av brukare
inom äldreomsorg och
funktionshinder (kan
gälla aktiviteter och
kost på äldreboenden
m.m.) för att få veta hur
de vill ha det runt stöd i
vardagen

