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Svar på motion inrätta en demokratiberedning m. m. 

Dorotea kommunlista har i en motion inlämnad 2018-11-14 inlämnat en motion om att inrätta en 

fullmäktigeberedning som ska verka för direktdemokrati och ett antal verktyg för utökat 

medborgarinflytande, här nedanför numrerade 1-6. 

1. Medborgardialog genom bland annat enkäter.  

2. Medborgarträffar, paneler och utfrågningar 2 ggr per år i MB och i Borgafjäll 

3. Utveckla modeller för medborgarförslag 

4. TV-sända kommunfullmäktige och KS-möten. 

5. Utveckla olika former för e-demokrati, speciellt kan ungdomars intresse för demokrati och 

politik kan utvecklas 

6. Införande av en årlig demokratidag och ungdomsfullmäktige 

Svar på motionen 

Motionärerna har flera förslag på hur inflytande och dialog kan stärkas mellan befolkning och 

folkvalda. 

1. Medborgardialog genom bland annat enkäter 

Enkäter är ett utmärkt verktyg för att undersöka intressen och åsikter i olika frågor. Nu senast 

har intresset för olika boendeformer för äldre undersökts genom en fråga på kommunens 

hemsida. Enkäter kan användas mer och kan göras både enkla och lättillgängliga för 

allmänheten.  

 

Förslag till beslut: Förslaget bifalls 

 

2. Medborgarträffar, paneler och utfrågningar 2 ggr per år i MB och i Borgafjäll  

Dorotea kommuns olika företrädare deltar regelbundet i olika träffar. Under året har flera 

träffar ordnats i byar, med olika föreningar, med elevråd och företagare. Kommunledningen 

prioriterar träffar med medborgare och olika aktörer och omfattningen har ökat. Det finns 

många olika former för träffar och möten, och inte minst i samband med olika planer hålls 

många samråd, träffar och dialoger. Detta bör öka, men inte bestämmas till ett visst antal eller 

en viss plats. 

 

Förslag till beslut: Förslaget anses besvarat 

 

3. Utveckla modeller för medborgarförslag 

Medborgarförslag kan ställas på mängder av olika sätt. Man kan skicka ett förslag direkt till 

kommunen, svara på enkäter, besöka kommunhuset, ringa, skriva. I en liten kommun är 

avståndet kort mellan beslutsfattare och kommuninvånare och andra som verkar inom 

kommunen. Det saknas inte möjligheter att lämna förslag. 



Förslag till beslut: Förslaget anses besvarat 

 

4. Tv-sända kommunfullmäktige och kommunstyrelsemöten 

Målet är att sända kommunfullmäktiges sammanträden och det utreds hur det ska ske. När det 

gäller kommunstyrelsens sammanträden är dessa inte öppna för allmänheten och därför ska de 

heller inte spelas in eller filmas. 

 

Förslag till beslut: Förslaget att TV-sända fullmäktige anses besvarat, förslaget att TV-sända 

eller spela in kommunstyrelsens sammanträden avslås 

 

5. Utveckla olika former för e-demokrati, speciellt kan ungdomars intresse för demokrati och 

politik kan utvecklas 

Tyvärr har Dorotea kommun för små resurser för att utveckla egna lösningar inom e-demokrati 

förutom sådana som är enkla att genomföra t ex genom enkäter och andra verktyg. De 

formerna finns redan, och just nu bedöms det som mer angeläget att bilda ett fungerande 

ungdomsråd. Men det kan bli aktuellt med olika e-lösningar riktade mot ungdomar längre fram. 

 

Förslag till beslut: Förslaget avslås 

 

6. Införande av en årlig demokratidag och skapa ett ungdomsfullmäktige 

Med fler enkäter, dialogträffar etc. ökar antalet mötesplatser mellan väljare och valda, och med 

tanke på det stora antalet träffar mellan kommunen, befolkning och andra som är aktiva i 

Dorotea som ligger framför oss, känns införandet av en speciell demokratidag inte aktuellt för 

närvarande. När det gäller frågan om ungdomsfullmäktige, arbetar kommunledningen 

tillsammans med bl a Strandenskolan på att införa ett ungdomsråd i Dorotea kommun. I detta 

ska även ungdomar som lämnat grundskolan ingå.  

 

Förslag till beslut: Förslag om särskild demokratidag avslås. Förslag om ungdomsfullmäktige 

besvarat genom förslaget om ungdomsråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


