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Förvaltningsnamn  
Avsändare Regionfullmäktige 

Demokratiarbetet 
 
Sedan 2010 har Allmänpolitiska utskottet haft ett uppdrag att arbeta fram förslag 
på hur arbetet med medborgardialog ska utvecklas samt hur ett fortsatt arbete med 
demokratifrågor ska bedrivas.  
 
Fullmäktiges beslut mars 2010: 
Allmänpolitiska utskottet får ett särskilt ansvar att arbeta fram förslag på hur arbetet med 
medborgardialog ska utvecklas samt att förslag på hur ett fortsatt arbete med demokratifrågor, 
med ett utökat fokus till att omfatta hur inflytande och delaktighet för fler grupper än ungdomar, 
ska bedrivas. 
 
När nu utskottet upphör vid årsskiftet finns ett behov av att informera om vad 
utskottet har gjort på området. 
 
Redan 2008 genomfördes den första medborgarpanelen och sedan dess har nio 
paneler om olika ämnen genomförts. Panelen består av länsinvånare över 15 år 
som själva anmält intresse av att vara med och svara på frågor som man får via e-
post. Ämnena för panelerna har varit  

• miljö,  
• sex och samlevnad,  
• bemötande i vården,  
• alkohol,  
• svininfluensa och vaccinationer,  
• budget och prioriteringar,  
• medborgardialog,  
• kontaktcenter  
• folkhälsa.  

 
Tanken har varit att genomföra ungefär två paneler per termin men så många har 
det inte blivit av olika anledningar.  
 
De tjänstemän som arbetar med resp. fråga har varit med om att utforma frågorna 
och också fått del av resultaten. Resultaten har också redovisats för utskottet och 
de finns publicerade på Landstingets hemsida. 
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Utskottets ledamöter har tillsammans med hälso- och sjukvårdsutskottens 
ledamöter vid olika tillfällen varit ute på länets sjukhus och andra platser och 
samlat in nya e-postadresser till medborgarpanelen som numera har ungefär 600 
medlemmar. 
 
I samband med ett landstingsfullmäktigemöte har också ett försök med chatt 
gjorts men detta fungerade inte så bra beroende på att det är svårt att ange på 
förhand när sammanträdet är slut och ledamöterna kan finnas tillgängliga för 
chatt. Ambitionen har varit att återuppta detta, men det har inte gått att få till detta 
med tid och medverkande.  
 
Utskottet diskuterade också, och ställde frågan till partiernas gruppledare, om att 
införa en ”frågepanel” som ett alternativ/komplement till chatten. Möjligheter har 
funnits och tekniska lösningen har varit klar, men inte heller här har det lyckats att 
komma till avslut.  
 
Ett annat förslag som utskottet framfört i en skrivelse var att arbetsordningen för 
landstingsfullmäktiges sammanträden skulle ändras så att skulle kunna finnas en 
allmänhetens frågestund vid dessa möten. Svaret på detta blev att frågan skulle 
övervägas i samband med fastställande av ny arbetsordning inför kommande 
mandatperiod. 
Utskottet har vid samtliga tillfällen då yttrande/skrivelse med anledning av 
flerårsplanen överlämnats haft demokratifrågorna och demokratiutvecklingen som 
en av de mest prioriterade frågorna. Utskottet har i dessa sammanhang framfört 
ovan nämnda frågor men också påtalat vikten av att inför nya regionen fortsätta 
med ett stort engagemang i demokratifrågorna. 
 
Hösten 2011 anordnade utskottet en demokratidag tillsammans med 
Regionförbundet och till denna dag bjöds tjänstemän och förtroendevalda från 
länets kommuner in. 
 
Under 2012 togs beslut i landstingstyrelsen om att Landstinget skulle vara med i 
SKL:s projekt ”Utveckling av styrsystem för medborgardialog”, ett projekt som 
pågår t.o.m. 2014. Syftet med projektet är att det ska leda till ett strukturerat 
arbete med medborgardialog och att detta ska bli ett verktyg bland andra att 
använda i beredningen av ärenden. Tanken är också att man ska lära av andra 
kommuner och landsting som kommit längre när det gäller arbetet med 
medborgardialog. I samband med att Landstinget gick med i projektet antogs 
också principer för hur denna medborgardialog för Landstinget skall läggas upp 
och vem som ansvarar för dialogen. Arbetet stämdes också av med övriga utskott.   
 
I styrgruppen för projektet ingår utskottets planeringsgrupp, representant från 
landstingstyrelsen och tjänstemän från kansliavdelningen och 
informationsavdelningen. 
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Vid Landstingfullmäktiges möte i februari 2013 medverkade Lena Langlet från 
SKL och talade om Medborgardialog som del i styrprocessen. Under hösten 2013 
genomfördes också en konferens ”Utveckling av styrsystem med 
medborgardialog”, för fullmäktiges ledamöter med medverkan av SKL. 
 
Allmänpolitiska utskottet har också till ett sammanträde bjudit in ungdomar från 
föreningslivet och diskuterat demokratifrågor och i samband med Europarådets 
demokrativecka bjudit in EU-parlamentariker Anna Hedh för att tala på Sörängens 
folkhögskola om demokrati i ett internationellt perspektiv.  
 
Med anledning av att Allmänpolitiska utskottets uppdrag och verksamhet upphör 
vid årsskiftet vill utskottet göra landstingsstyrelsen (nya regionstyrelsen) 
uppmärksam på vikten av att fortsätta arbetet med demokratiutveckling i Region 
Jönköpings län.  
 
Det projekt som SKL drivit ”Utveckling av styrsystem för medborgardialog”, 
avslutas i och med 2014. Utskottet vill framhålla vikten av att såväl detta projekts 
inriktning som arbetet med de tagna dokumenten för en utökad medborgardialog i 
beslutsprocessen bör fortsätta och att det bör utvecklas. 
 
Allmänpolitiska utskottet vill också framhålla vikten av att demokratifrågorna i 
den nya regionen läggs på högre nivå där regionstyrelsen bör ta ansvaret för 
demokratifrågorna. 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 48-54 
Tid: 2014-12-08 kl.9.00-12.30 
 
Plats: Åsens by 

§ 52 
Dnr 
LJ 
2014/ 
1729 

Skrivelse om demokratiarbetet 
Planeringsgruppen har utarbetet ett förslag till skrivelse till 
Landstingsstyrelsen om det arbete som utskottet gjort kring 
demokratifrågor sedan 2010. I skrivelsen står det bl. a. att 
utskottet ser det som viktigt att ansvaret för demokratiarbetet 
lyfts till en högre nivå och bör ligga på regionstyrelsen. 
Utskottet diskuterar skrivelsen och Anders Gustafsson (M) 
menar att skrivelsen bör ställas till Regionfullmäktige och 
inte Landstingsstyrelsen eftersom utskotten legat under 
Landstingsfullmäktige. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att lämna skrivelsen enligt förslag och att 
den ska ställas till Regionfullmäktige. 
 
Utdrag: Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Tommy Bernevång Forsberg Erik Lagärde  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


