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Demokratiberedningens 

slutrapport

Kommunfullmäktige 16 december 2021



Uppdraget
Översyn av

- Politiska arbetsformer och organisation

- Olika former av medborgarinflytande

- E-förslag

- Medborgardialog

- Allmänhetens frågestund

- Ungdomars inflytande
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Mål från 2010

Uppdraget från kommunfullmäktige har sitt ursprung i de mål man 

satte för den politiska organisationen 2010:

• Utveckla den demokratiska processen 

• Utveckla fullmäktiges (ledande) roll 

• Skapa helhetssyn och samordning 

• Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet 



Sammansättning
En ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i fullmäktige

Beredningsledare Liselotte Andersson (C)

Vice beredningsledare Lars Holmin (M)

Ledamöter
Cristina Bernevång (KD) Peder Danesved (L)

Per Gustafsson (S) Mikael Odhage (MP)

Amanda Paasikivi (V) Niclas Sunding (SD)

Lisa Åkesson (NU)
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Vad har vi gjort?

• 21 möten sedan januari

• Kunskapsinhämtning, omvärldsbevakning 
och mycket diskussioner

Höstens möten har till övervägande del 
handlat om uppdraget att genomföra en 
översyn av den politiska organisationen 
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Kunskapsinhämtning och 

omvärldsbevakning
• Utbildning från SKR ”Hur ser framtiden 

ut för den kommunala demokratin?”

• Föredragning om Svenljungas lyckade 

modell av e-förslag

• Utbildning från SKR ”Medborgardialog i 

komplexa frågor”

• Kulturchef Lena Moritz om vikten av 

ungas inflytande och delaktighet

• Workshop om framtida politisk 

organisation har genomförts vid tre 

tillfällen under september-oktober
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Slutrapport

Nu är arbetet med beredningens slutrapport klart, och ett antal 

förslag på åtgärder för att nå de mål som sattes för den politiska 

organisationen 2010, har tagits fram.

Bland annat föreslås följande:

Införande av allmänhetens frågestund, e-förslag, systematiserat 

arbete med medborgardialoger och att ett barn- och 

ungdomspolitiskt program tas fram
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Slutrapport forts.

Den politiska organisationen föreslås i grunden vara oförändrad men 

med vissa förändringar, bland annat:

• Fasta fullmäktigeberedningar införs, samt möjlighet för tillfälliga beredningar

• Förtydligande av kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom olika 

programområden

• Kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för information, 

kompetenshöjande utbildning och föredragningar av ärenden

• Kommunstyrelsens sammanträden blir mer flexibla med möjlighet för workshops, 

studiebesök, föreningsbesök samt besök hos företag
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Överlämning

Härmed överlämnar 

demokratiberedningen sin 

slutrapport till 

kommunfullmäktige.


