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1. Inledning
Demokratiberedningen är sedan 2003 en permanent beredning under
regionfullmäktige.
Beredningen ska arbeta med relationen mellan de förtroendevalda och
medborgarna enligt regionfullmäktiges beslut den 26 april 2018, § 84.
Demokratiberedningen har genomfört fyra sammanträden under år 2019.

Ledamöter och ersättare
Demokratiberedningen består av nio ledamöter och nio ersättare, en ledamot och
en personlig ersättare från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige.
Regionfullmäktige utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande.
Ledamöter:
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs
Kenneth Nilshem (C), Arbrå
Ann-Charlotte Granath (M), Gävle
Eva-Mai Mineur Tynong (SD), Bergvik
Lars-Göran Langeborg (V), Gävle
Ulrika Rosenqvist (SVG), Bollnäs
Lana Molberg (SVG), Gnarp
Håkan Krantz (SVG), Söderhamn
Jan-Eric Andersson (KD), Gävle
Magdalena Fagerhov (KD), Gnarp
Kent Olsson (L), Edsbyn
Kristoffer Hansson (MP), Järvsö
Bengt Samuelsson (MP), Söderhamn
Personliga ersättare:
Linda Pettersson Lind (S), Storvik
Alf Persson (M), Hofors
Vakant (SD)
Anna Rosén (SD), Hedesunda
Carina Ohlson (C), Bergsjö
Elin Nordin (V), Delsbo
Gunbritt Wallström (V), Ljusne
Malin Wilhelmsson (SVG), Bollnäs
Torbjörn Hellström (SVG), Gävle
Magdalena Fagerhov (KD), Gnarp
Martina Kyngäs (KD), Gävle
Tereza Vanova Benke (L), Norrala
Bengt Samuelsson (MP), Söderhamn
Maria Hagström (MP), Sandviken

Ordförande
Vice ordförande

(2019-01-01 -- 03-26)
(2019-03-27-- 10-29)
(2019-10-30 -- )
(2019-01-01 -- 06-03)
(2019-06-04 -- )
(2019-01-01-- 06-03)
(2019-06-04 -- )

(2019-01-01 -- 02-19)
(2019-02-20 --)
(2019-01-01-- 02-19)
(2019-02-20 -- )
(2019-01-01 -- 03-26)
(2019-03-27 -- )
(2019-01-01 -- 06-03)
(2019-06-04 -- )
(2019-01-01 -- 06-03)
(2019-06-04 -- )
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2. Aktiviteter
Verksamhetsplanering 2019 - 2022
Demokratiberedningen beslutade under 2019 om verksamhetsplanering 2019 – 2022 med
nedan fokusområden:
- Uppdrag och reglemente
Regionfullmäktige beslutade den 26 april 2018, § 84, om en ny
arbetsordning för regionfullmäktige. I arbetsordningen finns ett avsnitt om
hur demokratiberedningen ska vara sammansatt och dess uppdrag.
Emellertid saknas en tydlighet kring uppdrag/ansvar och ett arbete
påbörjas för att förtydliga detta, att skapa ett reglemente liknande de som
idag finns för regionstyrelse och nämnder.
-

Medborgardialog
Många diskussioner under året kring medborgardialog/brukardialog. Vid
sammanträdet i december genomgick beredningen en e-utbildning som
tagits fram av SKR – Sveriges Kommuner och Regioner. Det planeras
även för en utbildningsdag under våren 2020 med föreläsaren Martin
Sande.

-

Region Gävleborgs hemsida
Beredningen är överens om att Region Gävleborgs hemsida behöver
utvecklas. Det påbörjas ett arbete med omvärldsspaning och kartläggning
av förbättringsförslag.

Beredningen tycker att digitalt utanförskap är en viktig fråga som ska fortsätta diskuteras
under mandatperioden.

Medborgardialog - återrapportering
Under 2016 utarbetade en arbetsgrupp dokumentet Principer, metoder och
processbeskrivning för medborgardialog i Region Gävleborg. Dokumentet antogs av
regionfullmäktige 2017.
En medborgardialog genomfördes under 2017 och vid fullmäktiges sammanträde 4-5 juni
2019, § 146, återrapporterades resultaten från medborgardialogen.

Studieresa till Region Västernorrland
Förra mandatperioden besökte Region Västernorrland vår dåvarande demokratiberedning.
Den 3 september 2019 var det dags att återgälda besöket och några representanter från
nuvarande demokratiberedning åkte till Härnösand och besökte Region Västernorrland.
En givande dag med utbyte av erfarenheter och idéer.
De som åkte var Jan Lahenkorva, Kenneth Nilshem, Lars-Göran Langeborg, Bengt
Samuelsson och Anna Rosén. Även tjänstepersonerna Mats Fransson och Ulrika Weglin
deltog vid studieresan.
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Region Gävleborgs demokratidag 2019
Den 21 november 2019 genomfördes Region Gävleborgs demokratidag 2019, ett
samarbete mellan regionfullmäktige och demokratiberedningen. Representanter för
regionens kommuner var också inbjudna att delta.
Nedanstående talare var inbjudna till dagen:
- Åsa Lindestam, riksdagens 1:e vice ordförande.
- Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet.
- Yoomi Renström, ledamot i EU:s regionkommitté
- Lisbeth Mellgren, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Dagen avslutades med ett panelsamtal om flernivåstyrning.

Ledamöters deltagande i kurser, konferenser och nätverk
Kenneth Nilshem och Lars-Göran Langeborg har representerat regionen vid Sveriges
Kommuner och Regioner - SKR:s Demokratidag den 4 april 2019. Även
tjänstepersonerna Mats Fransson och Kajsa Jansson Gladh deltog.
Vid Integrationsforums seminarium om demokrati och mångfald den 9 april 2019 deltog
Anna Rosén.
SCB – Statistikmyndigheten anordnade en demokratidag den 27 september 2019. Anna
Rosén och Kenneth Nilshem erbjöds möjlighet att delta.
Sveriges Kommuner och Regioner har två nätverk för att utveckla och systematisera
medborgardialog och samverkan med civilsamhället, ett för förtroendevalda och ett för
tjänstepersoner.
I nätverket för förtroendevalda representeras regionen av Ann-Charlotte Granath och
Gunbritt Wallström. I nätverket för tjänstepersoner representerar Mats Fransson och
Ulrika Weglin regionen.

Jan Lahenkorva
Ordförande

Kenneth Nilshem
Vice ordförande

