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Du kan påverka!
Du har rätt att påverka och göra sin röst hörd i
Falun, Dalarna, Sverige och Europa, och det finns
många olika sätt att göra det på. Det här är en
guide om hur du kan gå tillväga, var du på bästa
sätt kan påverka och vem du kan kontakta. Som
medborgare kan du påverka så väl den lokala,
regionala, nationella och europeiska arenan
som den internationella arenan. Det är viktigt
att veta vilka frågor som hanteras var, innan du
engagerar dig i en viss fråga. Så du vet var du
MER INFORMATION OCH
ska vända dig och vilka påverkansvägar som finns KONTAKT
just där.
ff falun.se/demokrati
  Det här är en guide till ett aktivt medborgarff falun.se/democracy
skap och ett effektivt demokratiskt deltagande
för alla.
Demokratipasset ingår i Falu kommuns demokratiutvecklingsprogram
som bygger på medborgardialogplattformen ”Demokratikommun 2020”,
som antogs av kommunfullmäktige i april 2015. Demokratipasset har
sammanställts av val- och demokratinämnden i samarbete med Högskolan
Dalarna. Det finns att hämta på Falu Demokraticentrum (på stadsbiblio
teket) och kan med fördel användas i nära dialog med Falu kommuns
demokrativägledare (mer information på sid. 28). Välkommen till Falu
Demokratipass!
Redaktörer: Bruno Kaufmann och Pernilla Nylander Layout: Confetti och
RR Reklambyrå Tryck: Strålins Tredje upplagan, första tryckningen
Tack till Elisabeth Erlandsson, Thomas Sedelius, Daniel Lindvall och val- och
demokratinämnden för granskning och synpunkter.

Falun Democracy passport offers a
citizens guide to active citizenship and
participatory democracy. The idea of this passport
has inspired the European Union to produce it’s
own Passport to Active Citizenship in 23 different
languages  democracypassport.eu
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Detta pass tillhör:
FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-MAIL/MOBIL

Röstberättigad i:
FALUN

DALARNA

annan kommun/other municipality

annat landsting/other region or state

RIKET
annat land/other country
EUROPEISKA
UNIONEN
SAMETINGET

annan politisk arena

3

Snabbguide till det aktiva medborgarskapet
VAR KAN JAG PÅVERKA?
Falun

Dalarna

56 896 invånare
Röstberättigade (2014): 45 151
Valdeltagande (2014): 85,42 %
(+2,57 % jmf med valet 2010)
Fullmäktige: 61 ledamöter/9 partier
Ordförande: Karl-Erik Petterson (S)
 falun.se/demokrati

278 903 invånare
Röstberättigade (2014): 222 812
(från Falun 45 151)
Valdeltagande (2014): 83,53 %
(i Falun 85,11 %, +2,63 %
jmf med valet 2010)
Fullmäktige: 83 ledamöter/9 partier
Ordförande: Bengt Lindström (S)
 ltdalarna.se/politik/

Sverige

Europeiska Unionen

9 760 142 invånare
Röstberättigade (2014): 7 330 432
Valdeltagande (2014): 85,81 %
(i Falun 87,38 %, +2,02 %
jmf med valet 2010)
Riksdagen: 349 ledamöter/8 partier
Talman: Urban Ahlin (S)
 riksdagen.se och regeringen.se

506 913 394 invånare
Röstberättigade (2014): ca 385
miljoner (från Falun 45 501)
Valdeltagande (2014): 43 %
(i Falun 53,29 %, +8,26 %
jmf med valet 2009)
Europaparlamentet:
751 ledamöter/8 partigrupper
 europa.eu

Världen

Sápmi

7 307 588 475 invånare
Länder med demokratiska val
(2014): 118 (utav 206)
Länder med demokratiska
folkomröstningar (2015): 101
( direct-democracy-navigator.org)
Valdeltagande (genomsnitt
1945–2014): 63 % ( idea.int/vt)

Val till det svenska parlamentet för
Nordens ursprungsbefolkning äger
rum vart fjärde år (senaste gången
valet hölls var den 19 maj 2013).
Antal röstberättigade (2013):
8 327 (från Dalarna 107)
Deltagande (2013): 54,4 %
Sametinget: 31 ledamöter/8 partier
 sametinget.se/val
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SNART ÄR DET VAL IGEN
– och du får rösta. Men tänk också att du själv kan bli kandidat och
invald!

2017
2018

2019

MAJ

23
SEPTEMBER

9

MAJ

26

Sametinget
Val till Sametinget
Falu/Dala/Sverige-valet
Val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige
och riksdagen
Kandidater anmäls senast i början av april, brevröstning börjar i slutet av juli, förtidsröstningen i slutet av
augusti.
Europavalet
Val till Europaparlamentet
Kandidater anmäls senast i slutet av februari, brevröstning börjar i mitten av april, förtidsröstningen i början
av maj.

SÅ KAN DU PÅVERKA

Lämna synpunkter
Kontakta en förtroendevald

Skriv egna medborgarförslag
Starta ett folkinitiativ
Starta/stöd ett europeiskt
medborgarinitiativ

Bli aktiv i ett politiskt parti
Ställ upp som kandidat
Rösta i nästa val/folkomröstning
Hjälp till som valförrättare

Bli förtroendevald
Delta i dialoger och samråd
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Foto: Tina Widén

Falun – din närmaste demokratiarena

Falun är Dalarnas till folkmängden
största kommun och residensstad.
Här bor knappt 57 000 människor
på 2 280 km2. 1608 utfärdade kung Karl IX
de första stadsprivilegierna till Falun. Några
decennier senare var Falun rikets näst största
stad efter Stockholm. Idag står Falun på
Unescos världsarvslista och har vid fyra tillfällen (senast 2015) varit värd för världsmästerskapet i skidor.

i

Läs mer  falun.se
BUDGET (2015)

Foto: Magdalena Forsberg

3,6 miljarder SEK
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ANSTÄLLDA

4 242 st

Falu kommun, en av 290 svenska kommuner, ansvarar för en rad
viktiga frågor som berör din vardag, så som:

ff Barnomsorg och förskoleverksamhet
ff Grund- och gymnasieskolan
ff Socialtjänsten
ff Vård och omsorg av äldre
och funktionshindrade

ff Vattenförsörjning och avlopp
ff Renhållning och avfallshantering
ff Plan- och byggfrågor

ff Miljö- och hälsoskydd
ff Räddningstjänst och säkerhet
ff Val- och demokratifrågor
ff Kultur och bibliotek
ff Bostäder
ff Flyktingmottagande
ff Arbetsmarknad

FALU KOMMUNS BUDGET (2015)

Skolan (39 %)
Socialtjänsten (19 %)
Omvårdnad (21 %)
Övrig verksamhet (11 %)
Trafik & fritid (8 %)
Kultur & ungdom (2 %)

Falun is one of 290 Swedish self-governing municipalities with
a wide range of responsibilities including education, social
welfare, infrastructure, culture and environment. The annual budget is
approx. 3.5 billion SEK (EUR 400 million).
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DIN PÅVERKANSGUIDE I FALUN
Falu kommuns viktigaste beslutsorgan är kommunfullmäktige,
som väljs vart fjärde år – närmast den 9 september 2018.
Kommunfullmäktige, kommunens egen riksdag, består av 61
ledamöter som kommer från nio olika politiska partier.
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

S

M

MP

C

FP

V

KD

FAP

SD

Som Falubo är du välkommen att på olika sätt delta aktivt i den lokala
politiken genom att till exempel:

ff bli aktiv i ett politiskt parti
ff ställa upp som kandidat i val
ff rösta fram andra Falubor till
kommunfullmäktige

LÄS MER


falun.se/demokrati

ff bli förtroendevald och ledamot
i nämnder och råd

ff hjälpa till som valförrättare vid val.

Falun has a local parliament with 61 representatives from nine
different parties. The next elections take place in September 2018.
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Förutom att rösta finns det många andra sätt att påverka
lokalt, du kan till exempel:

ff lämna synpunkter till kommunen
ff delta i dialoger och samråd
ff skriva egna medborgarförslag (och presentera förslaget
i kommunfullmäktige)

ff starta ett folkinitiativ
ff bli aktiv i en intresseförening, starta en blogg, själv arrangera

dialoger och debatter, skriva insändare eller använda sociala medier.

Innan du engagerar dig

ff Ta reda på så mycket fakta som möjligt, kontakta kommunens

d emokrativägledare, berörda politiker och tjänstemän. Sätt dig in
i vad som är på gång och vad som redan planerats och beslutats.

ff Försäkra dig också om att den fråga du vill påverka är något

kommunen ansvarar för eller hanteras av till exempel staten eller EU.

Foto: Ulf Palm

Läs mer på  falun.se/demokrati
eller kontakta kommunens
demokrativägledare om du behöver
råd och stöd i hur du går vidare.

As a local citizen you can influence agenda-setting and
decision-making by putting forward a citizens’ proposal to the
municipal parliament or launch a popular initiative.
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Foto: Lars-Gunnar Svärd

Dalarna – hemmaregionen i Sveriges hjärta

Dalarna är ett av Sveriges mest traditionsrika landskap och här bor drygt
279 000 människor på en yta motsvarande Belgien. Dalarna har ett mycket rikt
kultur- och samhällsliv. Här träffas människor
från hela världen i evenemang som Vasaloppet, Folk- och Försvar och Musik vid Siljan.
Sedan 150 år tillbaka har Dalarna också ett
eget parlament, landstingsfullmäktige.

i

Läs mer  dalarna.se/sv/mer-om-lanet

Foto: Lars-Gunnar Svärd

BUDGET (2015)
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7,7 miljarder SEK
(motsvarar drygt två
gånger Faluns budget)
ANSTÄLLDA,
LANDSTINGET

8 500 st

Landstinget Dalarna är den regionala politiska arenan och
ansvarar i första hand för hälso- och sjukvård. I dag finns det
20 landsting i Sverige, som förutom sjukhus och vårdcentraler
även ansvarar för viss utbildning samt upphandlar tjänster, äger fastigheter och ger stöd till den regionala kulturen.
Exempel på verksamheter som Landstinget Dalarna styr över är bland
andra:

ff lasarett i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora och Säter
ff vårdcentraler och ungdomsmottagningar i samtliga
15 kommuner

ff 28 tandvårdscentraler i hela Dalarna
ff tre folkhögskolor och ett musikkonservatorium.
LANDSTINGET DALARNAS BUDGET (2015)

Hälso- och sjukvård (90 %)
Tandvård (3 %)
Kultur och bildning (2 %)
Landstingsgemensamt (2 %)
Regional utv, länstrafik (3 %)

Dalarna County covers a region of the size of Belgium, but
with just about 279.000 inhabitants. The regional political
level deals mainly with healthcare and some regional activities in
education and culture. The annual budget is approx. 7,7 billion SEK
(EUR 800 million).
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DIN PÅVERKANSGUIDE I DALARNA
MANDATFÖRDELNINGEN I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

S

M

iMP

V

C

FP

DSP

KD

SD

Landstinget Dalarnas viktigaste beslutsorgan är Landstingsfullmäktige, som väljs vart fjärde år – nästa val sammanfaller
med kommun- och riksdagsvalet den 9 september 2018.
Landstingsfullmäktige, vårt regionala parlament, har 83 ledamöter
från nio olika politiska partier.
Som boende i Falun och Dalarna får du gärna bli aktiv i den regionala
politiken genom att till exempel:

ff engagera dig i ett politiskt partis länsförbund
ff ställa upp som kandidat inför nästa val
ff rösta fram ledamöterna i landstingsfullmäktige
ff bli förtroendevald och ledamot i olika nämnder och råd
ff hjälpa till som valförrättare.
Dalarna County has a regional parliament with 83 representatives from nine different parties. The next elections take
place in September 2018.
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Foto: Ulf Palm

Andra sätt att engagera dig och påverka regionalt kan du göra
genom att bland annat:

ff lämna synpunkter till landstinget
ff delta i regionala dialoger och samråd
ff skriva egna förslag till medborgarnas förslagslåda.
Sedan några år tillbaka har du och andra dessutom rätten att tillsammans starta ett regionalt folkinitiativ om en landstingsfråga. För att
lyckas med detta behöver du samla in knappt 23 000 namnunderskrifter
inom sex månader.
Förutom landstinget finns Region Dalarna, som är ett kommunalförbund
med Dalarnas 15 kommuner och landstinget. Region Dalarnas uppgift
är att samordna och ansvara för det regionala utvecklingsarbetet i
Dalarna.
Läs mer på



ltdalarna.se/politik och regiondalarna.se

As a citizen of Dalarna you can influence agenda-setting and
decision-making by putting forward a citizens’ proposal to the
political parties in parliament or by launching a popular initiative.
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Foto: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Sverige – vår nationella politikarena

Till skillnad från de flesta andra
länder i världen har Sverige kunnat
utveckla sin demokrati under flera
sekler utan krig eller diktatur. Det har gynnat
framväxten av ett folkstyre som respekterar
de mänskliga rättigheterna, en stark offentlig
hetsprincip och fria val för drygt 9,5 miljoner
människor.

i

riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/
demokrati/



Sweden is Europe’s fifth biggest country in terms of size and has about
9.5 million inhabitants. The national political
arena has a dominant role when it comes to
legislation and public expenditures, which
amounts to approx. 90 billion EUR.
14

BUDGET (2015)

ca 800 miljarder SEK
(motsvarar 235
gånger Faluns budget)
STATLIGT ANSTÄLLDA

ca 250 000 st

Den nationella politiken har en stark ställning. Det har att göra
med den makt och det ansvar riksdag och regering har. Riksdagen
kan ändra grundlagar med två beslut och ett val däremellan
och har – i motsats till fullmäktige i kommuner och landsting – rätt att
stifta och ändra lagar som gäller för hela landet. Riksdag och regering
har också en budget som är lika stor som alla kommuners och landstings
budgetar tillsammans.
Riksdagens och regeringens viktigaste ansvarsområden är:

ff välfärdsfrågor (till exempel socialförsäkringar som också utgör
den klart högsta utgiftsposten i statens budget)

ff rättsväsendet, exempelvis polisen
ff arbetsmarknaden
ff utbildning
ff försvar, utrikesfrågor och internationellt bistånd
ff kommunikation, infrastruktur och energi.
SVENSKA STATENS BUDGET (2015)

Offentlig förvaltning (11 %)
Försvar (3 %)
Samhällsskydd (3 %)
Näringslivsfrågor (9 %)
Hälso- och sjukvård (14 %)
Utbildning (14 %)
Socialt skydd (42 %)
Övrigt (4 %)
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DIN PÅVERKANSGUIDE I SVERIGES RIKSDAG
Riksdagen är Sveriges viktigaste beslutsorgan och väljs vart
fjärde år. Nästa val, som sammanfaller med kommun- och landstingsvalet, äger rum den 9 september 2018. Vårt nationella
parlament har 349 ledamöter från åtta olika politiska partier.
MANDATFÖRDELNING I SVERIGES RIKSDAG

Socialdemokraterna (113)
Moderaterna (84)
Sverigedemokraterna (49)
Miljöpartiet (25)
Centerpartiet (22)
Folkpartiet (19)
Vänsterpartiet (21)
Kristdemokraterna (16)

Som medborgare i Sverige kan du engagera dig och påverka den
nationella politiken genom att till exempel:

ff bli aktiv i ett politiskt parti som finns i hela riket
ff anmäla intresse för att ställa upp som kandidat i nästa val
ff rösta fram ledamöter i riksdagen
ff hjälpa till som valförrättare.
Läs mer på  riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/

Sweden has a national parliament with 349 representatives
from eight different parties. The next elections take place in
September 2018.
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Besluten som fattas på den nationella arenan har stor betydelse
för vår välfärd, trygghet och säkerhet. Därför riktas också
mycket av den mediala uppmärksamheten till regeringen, riks
dagen och de nationella myndigheterna.
Förutom att rösta eller bli aktiv i ett politiskt parti finns det många
andra sätt att påverka den nationella politiken genom att till exempel:

ff engagera sig i en intresseförening som påverkar den nationella politiken
ff kontakta en riksdagsledamot eller ett annat politiskt ombud och
framföra dina åsikter

ff starta en blogg, själv arrangera dialoger och debatter, skriva insändare,
använda sociala medier som ett sätt att påverka nationellt

ff kontakta ett juridiskt ombud i exempelvis diskrimineringsfrågor
ff starta ett folk- eller medborgarinitiativ på lokal, regional eller europeisk
nivå för att indirekt påverka politiken nationellt.

I många andra europeiska länder är det möjligt att direkt påverka dagordningen i det nationella parlamentet, exempelvis i Finland.
Läs mer på  demokrati.fi
Under 2014–2015 pågick flera statliga utredningar med syfte att stärka det
aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin i Sverige. Några
av förslagen som diskuterats är att införa ett nationellt folkinitiativ, skapa
möjlighet till e-röstning samt sänka den allmänna rösträtten till 16 år.
För mer information se  demokratiutredningen.info

As a Swedish citizen your key formal channel of influence on
national politics goes through the political parties. Additionally, you can make your voice heard by, for example, becoming a
member of an association dealing with specific policies.
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Foto: Lena Säfström

Europeiska Unionen – en gränsöverskridande
demokrati

Den Europeiska unionen (EU) är vår i
särklass största politiska arena med
drygt en halv miljard invånare från
28 olika medlemsstater. Efter Indien är EU
världens näst största demokrati. En stor del
av alla lagar och regler som påverkar vår
vardag har sitt ursprung i EU. EU är också, vid
sidan av Kina och USA, en av världens största
ekonomier.

i

Läs mer  europa.eu
BUDGET (2015)

The European Union is a transnational
polity with more than half a billion
citizens in 28 different nation states. It handles many different issues of a transnational
character but controls only a limited budget
of 150 billion EUR and has five times fewer
employees than the Swedish state.
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1 500 miljarder SEK
(motsvarar 428
gånger Faluns budget)
ANSTÄLLDA INOM EU:S
INSTITUTIONER OCH
VERKSAMHETER

ca 50 000 st

Den Europeiska unionen kritiseras ofta för sin jämförelsevis
svagt utvecklade demokrati. Det direktvalda EU-parlamentet
har dock med åren fått allt större makt, framför allt när det
gäller att stifta lagar som gäller för hela EU. Samtidigt som det inte
finns något annat internationellt samarbete i världen där medborgarna
har så stora möjligheter att påverka som inom EU.
EU:s ansvar omfattar bland annat regler för handeln, den gemensamma
europeiska marknaden, valutan (endast euro-länder) och en del internationella avtal. Dessutom har EU, tillsammans med medlemstaternas
representanter i ministerrådet, beslutsrätt när det gäller bland annat
miljö- och hälsopolitik, energi- och transportfrågor, polissamarbetet
samt jordbruk och fiske. EU arbetar också med kultur och utbildning.
EU:S BUDGET (2015)

Administration (5 %)
Utrikespolitik (5 %)
Demokrati (3 %)
Miljö och fiske (12 %)
Jordbruk (35 % )
Regionalstöd (40 %)
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DIN PÅVERKANSGUIDE I EUROPA
Europaparlamentet är den enda direktvalda (sedan 1979)
politiska församlingen i världen på gränsöverskridande nivå. Den
har sitt säte i Strasbourg/Frankrike samt i Bryssel/Belgien och
har 751 ledamöter. 20 ledamöter i EU-parlamentet röstas fram i Sverige.
Nästa val äger rum den 26 maj 2019.
Som Falubo och medborgare i Dalarna och Sverige har du möjlighet att
medverka i EU-parlamentets arbete genom att till exempel:

ff bli aktiv i ett politiskt parti som är representerat i EU-parlamentet
ff anmäla ditt intresse att ställa upp som kandidat i nästa val
ff delta i debatten inför valet till EU-parlamentet
ff hjälpa till som valförrättare.
MANDATFÖRDELNING I EUROPAPARLAMENTET
Alliansen liberaler och demokrater
för Europa (8,9 %, 67 mandat).
Tre svenska ledamöter, FP (2) och C (1).
De gröna/Europeiska fria alliansen
(6,7 %, 50 mandat).
Fyra svenska ledamöter, MP (4).
Progressiva förbundet av social
demokrater (25,4 %, 191 mandat).
Sex svenska ledamöter, S (5) och FI (1).
Europeiska enade vänstern/
Nordisk grön vänster (6,9 %, 52 mandat).
En svensk ledamot, V (1).
Europeiska konservativa och reformister
(9,3 %, 70 mandat).
Inga svenska ledamöter.

Frihet och demokrati i Europa
(6,4 %, 48 mandat).
Två svenska ledamöter, SD (2).

Europeiska Folkpartiets grupp,
Kristdemokrater (29,4 %, 221 mandat).
Fyra svenska ledamöter, M (3) och KD (1).

Utanför grupperna
(6,9 %, 52 mandat).
Inga svenska ledamöter.

The European Parliament has 751 members; its next general
election is on May 26, 2019. Its power has been increasing
gradually over the years. The Parliament is now co-deciding, along with
member governments in the Council of Ministers, on many important issues.
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Foto: bildarkivet.se

Som EU medborgare har du också möjlighet att påverka och få
stöd genom att:

ff vända dig till och ta hjälp av EU-ombudsmannen om det är något du
vill klaga över  ombudsman.europa.eu

ff få stöd som EU-medborgare i ett annat land vad gäller dina rättigheter,
till exempel sociala förmåner  europa.eu/solvit

ff delta i diskussioner och samråd genom ”your voice”


europa.eu/yourvoice

ff påverka EU-parlamentets dagordning genom en petition


europarl.eu

ff starta ett europeiskt medborgarinitiativ eller stödja ett befintligt medborgarinitiativ  europa.eu/citizens-initiative.

Fler än 50 medborgarinitiativ har startats sedan 2012 och EU är först
i världen med att ha ett direkt, elektronisk och gränsöverskridande
påverkansverktyg. EU har också, med inspiration från Falun, tagit fram
ett europeiskt demokratipass. Läs mer på  democracypass.eu

As a European Union Citizen you have many more channels
for influencing and setting the agenda of transnational
politics than you may think or be aware of – for example, by using the
innovative European Citizens’ Initiative right. Read more (in all official
languages)  democracypass.eu
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Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Världen – framtidens medborgararena

Allt i världen hänger ihop och
påverkar varandra. När du beställer
din smartphone sätts en global
produktionskedja igång. Om ett kärnkraftverk
på andra sidan jorden får problem påverkar
det även vår närmiljö. En väpnad konflikt i
ett hörn av världen förändrar migrationen i
en helt annat. På global nivå har vi som en av
jordens 7,5 miljarder medborgare, än så länge
ganska små formella möjligheter att påverka
– men det finns fler spännande alternativ.
Läs mer  www.un.org/en/globalissues/
democracy

i

FN-SYSTEMETS BUDGET
(2015)

290 miljarder SEK
(motsvarar 83 gånger
Faluns budget)
ANTAL ANSTÄLLDA

ca 15 000 st
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Många vardagliga problem och frågor har i dag en global
dimension. Sedan drygt hundra år tillbaka görs det därför stora
ansträngningar att bygga upp gemensamma globala institutioner och stärka de regler och lagar som gäller för alla. I första hand har
det gjorts försök att hindra och lindra väpnade konflikter människor
och länder emellan samt att skapa gemensamma spelregler för den
globala ekonomin.

Foto: Björn Svensson/bildarkivet.se

Organisationer och institutioner som till exempel Förenta Nationerna,
FN, (som funnits sedan 1945) eller Världshandelsorganisationen, WTO
(som funnits sedan 1995) har byggt upp globala institutioner för att
hantera gränsöverskridande, världsomspännande frågor och problem.
FN-stadgan fastställer att folkstyret är grundbulten för det globala
samhället. FN:s världsdemokratidag firas årligen den 15 september.
Läs mer på  un.org och wto.org

There is no common global political entity based on free and
fair elections. However, many worldwide governmental organizations fundamentally assert their allegiance to modern democratic
principles – including citizens’ participation at the global level.
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DIN PÅVERKANSGUIDE I VÄRLDEN
Förenta Nationernas generalförsamling har 193 permanenta
medlemmar, bland annat Sverige (medlem sedan 1946), som
tillhör en av de största bidragsgivarna.
FN-SYSTEMET
INTERNATIONELLA
DOMSTOLEN

EKONOMISKA
& SOCIALA
RÅDET

FÖRVALTARSKAPSRÅDET

GENERALFÖRSAMLINGEN

SÄKERHETSRÅDET

SEKRETARIATET

Som invånare i ett mycket aktivt och inflytelserikt medlemsland har du
många möjligheter att påverka och medverka i FN-systemet. Bra sätt är till
exempel att:

ff bli medlem i FN-förbundet och engagera dig i en lokalförening ( fn.se)
ff representera en svensk intresseorganisation i FN-sammanhang
ff verka för att din skola blir en FN-certifierad utbildningsinstitution,
där globala politiska frågor spelar en viktig roll. (I Falun är Falu Fri
gymnasiet sedan 2013 en FN certifierad skola).

At the global level there are no directly elected assemblies or
institutions. However organizations like the UN and the WTO are
offering limited forms of direct citizens’ influence and agenda-setting.
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Under senare år har inte bara FN-systemet blivit mer transparent
och tillgängligt för världens medborgare utan även många andra
mellanstatliga organisationer. Världsbanken har också börjat verka
för att stärka den deltagande demokratin i mottagarländerna.
På den globala arenan spelar dessutom icke-statliga organisationer (så
kallade NGOs) en viktig roll. Genom dessa NGO kan medborgarna påverka
och göra sin röst hörd även globalt.
Via sociala medier finns det idag en mängd olika sätt att påverka och
på så sätt göra sin röst hörd globalt genom att till exempel starta och
stödja olika kampanjer, förslag och bojkotter. Webbplattformen Avaaz
är ett exempel på ett globalt kampanjnätverk för medborgarförslag till
beslutsfattare över hela världen.  avaaz.org

Foto: Lars-Gunnar Svärd

I den mer formella världen finns idag också den så kallade Århuskonventionen. Den ger medborgarna i hela världen rätt till information,
deltagande och rättslig prövning i miljöfrågor och kan liknas vid ett
europeiskt medborgarinitiativ på den globala arenan.
 unece.org/env/pp/acintro.html

At the global level formal channels of citizens’ participation
are still very rare; they include the so-called Aarhus Convention
which includes participatory features on global environmental issues.
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Kontakta demokrativägledarna!

Har du ett medborgarförslag du vill bolla innan du skickar in det? Vill du
engagera dig i en viss fråga men vet inte hur? Kontakta Falu kommuns
demokrativägledare!
Demokrativägledarnas uppgift är vara ett stöd och bollplank till medborgare som vill påverka och göra sin röst hörd och till förtroendevalda,
tjänstemän och anställda i kommunen i medborgardialogfrågor.
– Alla kan engagera sig på olika sätt. Vissa skriver musik, andra är
politiskt aktiva, några driver ideella organisationer eller företag och
ytterligare andra skriver medborgarförslag. Hur vi engagera oss spelar
ingen roll. Det viktiga är att vi gör det, säger Pernilla Nylander och Klas
Sjörén, demokrativägledare och ungdomsdemokrativägledare.
– Vi drivs av att stötta människor att ta plats, säga vad de tycker och
bidra till att utveckla det samhälle de tror på.

Faluns demokrativägledare Pernilla Nylander och Klas Sjörén
(ungdomsdemokrativägledare) nås på telefon 023-830 00 eller
e-post: pernilla.nylander@falun.se samt klas.sjoren@falun.se
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Demokratikommun 2020

”Demokratikommun 2020” är Falu kommuns demokratipolitiska plattform
för medborgardialog och aktivt medborgarskap. Plattformen, som antogs
av kommunfullmäktige i april 2015, tar upp de gemensamma utmaningar
alla kommuner står inför, vad som är viktig för att kommunikation och
medborgardialog ska fungera och hur Falu kommun kan stödja alla
kommuninvånare att göra sin röst hörd. Plattformen är i första hand ett
stöd och vägledning till de olika nämnderna, kommunala bolagen och
förvaltningarna i Falu kommun.
Demokratikommun 2020 fokuserat på fyra olika områden – kommunikation, medborgardialog/brukardialog och aktivt medborgarskap samt att
öka kunskapen om de demokratiska grundvärderingarna. Alla verksamheter inom kommunen har fått i uppdrag att varje år, med stöd av Val- och
demokratinämnden samt demokrativägledarna, jobba specifikt med ett av
dessa områden:
Kommunikation är den dagliga information och kommunikation som
sker mellan kommuninvånare, förtroendevalda och kommunmedarbetare.
Det innefattar alltifrån webben till att svara på mejl, telefon, synpunkter
och klagomål och annat.
Syftet med medborgardialog är att få kunskap om vad kommuninvånarna
tycker i en viss fråga innan beslut fattas eller hur de ser på den service
och de tjänster de nyttjar i kommunen. I praktiken innebär det att
förtroendevalda eller kommunmedarbetare söker upp kommuninvånare
och för en dialog tillsammans med dem i en viss fråga. Alternativt tar
kommuninvånare själva initiativ till dialogen.
Aktivt medborgarskap innebär att ge stöd och vägledning till kommun
invånare om hur de kan göra sin röst hörd, framföra sina åsikter, skriva
medborgarförslag, starta folkinitiativ och på olika sätt vara en aktiv
medborgare.
Val- och demokratinämnden har huvudansvaret för kommunens arbete
med val och folkomröstningar, aktivt medborgarskap, deltagande demokrati och medborgardialog.
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Tips från demokrativägledarna: engagera dig
u BLI AKTIV I ETT POLITISKT PARTI OCH BLI FÖRTROENDEVALD
Att gå med i ett parti och tillsammans verka för frågor som ni brinner
för är ett beprövat och effektivt sätt att påverka. Inom ett parti väljer
du själv vad du vill engagera dig i och kan få starkt stöd av andra. Du
kan också ställa upp som kandidat i ett val, bli förtroendevald och bli
vald till nämnder, styrelser och bolag, och påverka den vägen.

u RÖSTA OCH HJÄLPA TILL SOM VALFÖRRÄTTARE
Det viktigaste sättet att påverka och göra sin röst hörd är att rösta och
delta i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdagen,
EU-parlamentet och i folkomröstningar lokalt, regionalt och nationellt.
Att rösta har en mycket stor betydelse – eftersom det är du som blir
beslutsfattare tillsammans med andra.
Vid varje val och folkomröstning behövs ett stort antal medborgare
som hjälper till som valförrättare och röstmottagare. Det handlar om
att ta emot och räkna röster och därmed bidra till att varje röst räknas.
Som valförrättare och röstmottagare spelar du en mycket viktig roll för
demokratin.

u LÄMNA DINA SYNPUNKTER
Ett enkelt och informellt sätt att påverka är att skriva och lämna in synpunkter och klagomål till kommunen, landstinget, riksdagen eller EU.
Ofta finns det olika synpunkter och klagomålsblanketter på nätet som
du kan använda dig av och som sen skickas vidare till ansvarig person
eller enhet. Men du kan förstås också skriva dina synpunkter i olika (sociala) medier eller ta direkt kontakt med en politiker eller tjänsteman.
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u DELTA I DIALOGER OCH SAMRÅD
Falu kommun anordnar flera gånger per år dialoger och samråd om olika
lokala frågor där är du kan vara med och påverka och få en bättre förståelse för hur olika partner tycker och tänker i en viss fråga. Medborgardialogerna och samråden är till för att så många som möjligt ska få
vara med i beslutsprocessen innan det slutgiltiga beslutet fattas. Även
i Dalarna, nationellt och på EU-nivå finns det är olika typer av samrådsoch konsultationsgrupper.

u SKRIV EGNA FÖRSLAG OCH BLI INITIATIVTAGARE
Det finns många olika sätt att lämna in egna förslag till kommunen,
landstinget och EU-kommissionen om saker du vill ändra på. I Falu
kommun kan du skriva ett medborgarförslag eller starta ett folkinitiativ
till en folkomröstning. Landstinget Dalarna har en speciell medborgarförslagslåda och även regionalt kan du starta ett folkinitiativ. Du kan
också starta ett europeiskt medborgarinitiativ eller lämna in en petition till EU-parlamentet

u BARA DIN FANTASI SÄTTER GRÄNSERNA
Det finns många andra, mindre formella, sätt att på verka. Du kan starta
en blogg, engagera dig i dialoger och debatter på nätet. Eller gå med i
en intresseförening och tillsammans driva en viss fråga. Du kan också
själv arrangera samtal, debatter, demonstrationer och bjuda in andra
att medverka. Ett annat sätt är att skriva insändare i tidningen eller
använda sociala medier. Möjligheterna är oändliga. Det är bara din egen
fantasi som sätter gränserna!
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Egna anteckningar
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DU KAN PÅVERKA!

Du har rätt att påverka och göra din röst hörd i Falun,
Dalarna, Sverige och Europa, och det finns många olika
sätt att göra det på. Det här är en guide om hur du kan
gå tillväga, var du på bästa sätt kan påverka och vem
du kan kontakta. Som medborgare kan du påverka såväl
den lokala, regionala, nationella och europeiska arenan
som den internationella arenan. Det är viktigt att veta
vilka frågor som hanteras var innan du engagerar dig i
en viss fråga. Så att du vet vart du ska vända dig och
vilka påverkansvägar som finns just där. Det här är en
guide till ett aktivt medborgarskap och ett effektivt
demokratiskt deltagande för alla.



falun.se/demokrati
falun.se/democracy
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