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Upprättare: Ulrika Weglin

Verksamhetsberättelse 2020

Regionfullmäktiges
demokratiberedning

Postadress
[Division/Förvaltning]
801 88 Gävle
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Telefon
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Telefax
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rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771
Org. nr.
232100-0198
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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 2020.

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
Sandra Hölzgen (SD), Bollnäs
Lars-Göran Langeborg (V), Gävle
Håkan Krantz (SVG), Söderhamn
Magdalena Fagerhov (KD), Gnarp
Peter Åkerström (KD), Hudiksvall
Kent Olsson (L), Edsbyn
Bengt Samuelsson (MP), Söderhamn
Personliga ersättare:
Linda Pettersson Lind (S), Storvik
Alf Persson (M), Hofors
Anna Rosén (SD), Hedesunda
Pär Rytkönen (SD), Alfta
Carina Ohlson (C), Bergsjö
Gunbritt Wallström (V), Ljusne
Torbjörn Hellström (SVG), Gävle
Martina Kyngäs (KD), Gävle
Ullrica Hedin (KD), Gävle
Tereza Vanova Benke (L), Norrala
Maria Hagström (MP), Sandviken

Ordförande
Vice ordförande
(2019-01-01 -- 2020-11-24)
(2020-11-25 --)
(2019-10-30 -- )
(2019-06-04 -- 2020-04-20)
(2020-04-21 --)
(2019-06-04 -- )

(2019-02-20 -- 2020-11-24)
(2020-11-25 --)
(2019-02-20 -- )
(2019-03-27 -- )
(2019-06-04 -- 2020-11-04)
(2020-11-05 -- )
(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 under 2020
har ett eget reglemente för demokratiberedningen tagits fram.
Reglementet ska fastställas vid demokratiberedningens första
sammanträde 2021 och skickas därefter vidare till regionfullmäktige
för beslut.

-

Medborgardialog
I samband med demokratiberedningens första sammanträde för året
deltog Martin Sande som utbildade kring medborgardialog. Därefter
har ämnet diskuterats vid samtliga sammanträden under året. Vid
årets sista sammanträde beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som
ska få till uppgift att ta fram en handlingsplan kring beredningens
fortsatta arbete med medborgardialog.
Texten på Region Gävleborgs hemsida angående medborgardialog
har uppdaterats under året.

-

Region Gävleborgs hemsida
Beredningen har omvärlds-spanat och Maria Hagström (MP) har
haft i uppdrag att utvärdera hemsidan och sammanställa
frågeställningar/förbättringsförslag. Tjänstepersoner från
kommunikationsavdelningen kommer bjudas in till första
sammanträdet 2021 så att dialog kan föras kring
förbättringsförslagen.

Beredningen tycker att digitalt utanförskap är en viktig fråga som ska fortsätta
diskuteras under mandatperioden.
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Deltagande i kurser, konferenser och nätverk
Nedan två kurser/konferenser ställdes in p.g.a. Covid-19:
- Seminariet om digital delaktighet den 27 mars 2020
- SKR´s demokratidag den 21 april 2020
Webbinarium alla ledamöter och ersättare erbjudits att delta på:
- 10 juni 2020, SKR – Samverkan i olika perspektiv som kan stärka det
förebyggande arbetet (Hot och hat mot förtroendevalda)
- 9 september 2020, SKR – Det demokratiska samtalet
(Hot och hat mot förtroendevalda)
- 6 oktober 2020, SKR – Hot mot politiker – hot mot jämställdheten
- 9 oktober 2020, SCB´s demokratidag
- 11 november 2020, SKR – Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag
(Hot och hat mot förtroendevalda)
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.

Jan Lahenkorva
Ordförande

Kenneth Nilshem
Vice ordförande

