Datum då
uppdraget gavs

Uppdrag KSK

Status

VDN 2019-09-19

Revidering av riktlinjerna för avdrag på
grundarvode

Antogs på VDN 2020-03-26 Petter A/Mikael F

VDN 2020-05-07

Ta fram ett reviderat förslag på ERS som möjliggör
Antogs på KF 2020-06-08
föräldraledighet för kommunalråd.

VDN presidium
2020-08-20

Hur kan jämställdhetsanalys
mätas/Enkätundersökning

Klart – vidare användning?

VDN presidium
2020-08-20

Utbildning av nya förtroendevalda efter
nämndemannavalet i december.

Klart

VDN presidium
2020-08-20

Uppdra KSK att göra ett utskick till alla
förtroendevalda om möjligheterna till att närvara
på distans via alla kommunala lokaler runt om i
Norrtälje kommun.

Klart. Sammanträden sker
helt på distans i dagsläget
så behovet kvarstår inte.
Om det blir aktuellt kommer
det att hanteras av
kommunstyrelsekontoret.

VDN 2019-12-12

Komplettera ERS med regler för hur eventuella fel
i arvoderingen ska hanteras.

Ska tas upp på
veckoberedning

VDN presidium
2020-05-19

Att uppdra KSK att skicka remiss till varje parti
under kvartal 1 komma med förslag på hur vi kan
stärka information kring röstdeltagare

Lyft på presidiet den 4 feb
21 gällande status

VDN presidium
2020-08-20

Revidering av ERS vid ledighet och sjukfrånvaro

Ska tas upp på
veckoberedning

VDN presidium
2020-08-20

Total översyn av ERS och dess formuleringar

Ska tas upp på
veckoberedning

Intern

Ansvarig
tjänsteperson

Kommentar

Mikael F/Sandra B

Fredrik SL

Johanna

Skapa pedagogisk framställning,
ex. tabellformat.

VDN presidium
2020-08-20

VDN presidium
2020-08-20

Nämndspecifika utbildningar

Vissa nämnder har
genomfört specifika
utbildningar för sina
ledamöter & ersättare.

Ordförandeutbildning/konferens

Återkommer med förslag på
presidiets första
sammanträde 2021

Stäm av med nämndsekreterare
vilka utbildningar som
tillhandahållits.

Johanna

VDN presidium
2020-08-20

VDN presidium
2020-08-20

Uppdra KSK att formulera en fråga till skolorna
utifrån VDN:s uppdrag

Redovisning av beslutade e-förslag som blivit
verklighet

Identifiera relevant
frågeställning och
uppdragets syfte - remittera
förslag till
ungdomsfullmäktige?

Formulera ett första förslag för
utskick till skolklasser.
Johanna

Arbetet påbörjat
Petter/Johanna

VDN presidium
2020-10-22

Ta fram en jämnställdhetsfolder

VDN presidium
2020-10-22

Uppdra till kommunstyrelsekontoret att undersöka
möjligheten om att VDN bjuder in till livesända
temakvällar med politiska samtal en gång per
månad på olika platser med olika teman. Bjuda in
intressanta personer relevanta till temat. Exempel

Intern

Har inte varit möjligt pga. corona
och är inte längre aktuellt eftersom
mandatperioden snart löper ut.
Inled planering för genomförande
kvartal 1 2023

Koppla in
kommunikationsavdelningen. Ex.
initiera att alla som fått igenom ett
förslag uppmärksammas på
nationaldagsfirandet.
Målgrupp: kommunanställda.
Syfte: skapa mer jämställd
arbetsplats. Kontakta Kalmar för
information om deras
jämställdhetsfolder. Sök kontakt
med HR.

Stämma av med
kommunikationsavdelningen

Samla politiker och experter för att
diskutera olika sakfrågor.

på saker behöver kollas upp är: lokaler, möjlighet
till publik, att det finns en moderator, olika teman,
hur ska det finansieras?
VDN 2020-11-17

Ta fram underlag för att undersöka hur den
demokratiska processen har fungerat under
corona-pandemin

VDN presidium
2021-03-04

Skapa en matris för de som besvarar e-förslag där
de kan delge ungefärlig inriktning på svaret.
Matrisen skall sedan användas för att förbättra
Vad ska åstadkommas med
redovisningen av besvarade e-förslag.
uppdraget?

VDN presidium
2020-10-22

Förvaltningen ser över möjliga initiativ som kan
göras för att främja jämställdhet och demokrati

VDN presidium
2020-10-22

En överblick av omvärldsläget såsom initiativ och
arbeten för jämställdhet i andra kommuner ska
genomföras

VDN presidium
2020-10-22

Tillhandahålla resurser för partiinterna utbildningar
om hot och hat.

Grön markering = färdigt
Gul markering = nytt sedan senaste sammanträdet

Intern

En enkät till förtroendevalda, en
enkät till tjänstemän som jobbar
med förtroendevalda.

Ola Andersson

FRÅN VDN:S VERKSAMHETSPLAN

Deadline för när
beslut/redovisning Uppdraget
ska ske

Status

Delårsrapport 1,
2021-05-20

Identifiera bidrag inom ramen för nämndens
verksamhet.

Presenterat för
nämnden.

Mikael F / Fredrik SL

2021-05-20

Implementera teknik och säkerställa att
formaliakrav är uppfyllda.

Presenterat för
nämnden.

Mikael F / Fredrik SL

Delårsrapport 1,
2021-05-20

Utreda förutsättningarna för införande av E-tjänst
för arvodesunderlag

Presenterat för
nämnden.

Mikael F / Fredrik SL

Delårsrapport 1,
2021-05-20

Analysera resultaten

Presenterat för
nämnden.

Mikael F / Fredrik SL

2021-05-20

Utveckla Val- och demokratinämndens digitala
öppna sammanträden för att möjliggöra för
invånarna att vara delaktiga

Mål och
budgetunderlag för
2022, 2021-09-23

Söka ett av de identifierade bidragen för ett projekt
utifrån nämndes verksamhet.
Utreda möjligheten att inrätta ett jämställdhetspris
och föreslå utformning av detta.

Intern

Ansvarig
tjänsteperson

En länk ska ut på Norrtälje kommuns
hemsida. Kontakta
kommunikationsavdelningen. Ska det
publiceras på sociala medier också?
Se över eventuell överlämning från
Fredrik? Söka de bidrag som kan sökas.
Utforma ett förslag till jämställdhetspris.

2021-10-21

Upprätta en rutinbeskrivning och löpande följa upp
hanteringen av ärenden inkomma via e-förslag.

VDN 2021-10-21

Ta fram regler för att ta emot namnvalsedlar från
samtliga partier och distribuera dem till samtliga
röst- och vallokaler.

2021-05-20

Genomföra en utredning av förutsättningar för att
inrätta ett ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun.

2021-10-21

Ta fram en pandemiplan för genomförande av de
allmänna valen 2020.

Implementera teknik och säkerställa att
Månadsrapport
formaliakrav är uppfyllda och tillse att politiker får
oktober, 2021-11-18
adekvat utbildning för att genomföra signering.
2021-11-18

Utreda och införa en tjänstegaranti inom
nämndens område.

2021-11-18

Adjungera ovanstående funktioner och Trygg i
Norrtälje fl i samband med valplanering för att öka
valdeltagandet.

Redovisas
årsredovisningen
2022

Skapa förutsättningar för att barn och unga
involveras i den demokratiska processen (fler
forum för politiker att träffa barn och unga)

Intern

Kansliet utreder frågan om hur detta bör
ske.

IT har identifierat ett antal områden där
digital signering kan ske. Detta kommer
implementeras hösten 2021.
Garanterat svar på e-förslag inom en viss
bestämd tid.

Projektbidrag. Studiebesök i skolor.
Workshop med ungdomar i olika delar av
föreningslivet.

UPPDRAG TILL HR-AVDELNINGEN SAMT
TRYGGHETS- OCH
SÄKERHETSKONTORET/TRYGG I NORRTÄLJE
Redovisas i
samband med
delårsrapport 2 för
val- och
Skapa förutsättningar för möten mellan politiker
demokratinämnden, och berörda målgrupper (Trygghets- och
2020-09-23
säkerhetskontoret)
2021-11-18

Förbättringsförslag är framtagna utifrån resultatet
av enkäten (Trygghets- och säkerhetskontoret)

2021-11-18

Genomföra en utvärdering i syfte att följa upp
kommunens jämställdhetsarbete (HR-avdelningen)

Intern

