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Allmänt 

Arvidsjaurs kommun/ Årviesjavrien kommuvdna 1(2) 

Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen 

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-10-27 § 119 

Fullmäktigeberedningens uppdrag är begränsat till den tid som kommunfullmäktige fastställer 
eller för mandatperioden. 

Ledamöterna består av kommunfullmäktiges presidium samt gruppledarna, och ersättare för 
dessa, för samtliga representerade partier i fullmäktige. 

Sammanträdesplan ska upprättas för varje kalenderår. Beredningens sammanträden ska läggas 

så att lagens krav på uppföljning uppnås. 

Fullmäktigeberedningen kan till sig adjungera sakkunniga och andra resurspersoner samt 
disponera över administrativa resurser. 

Protokoll / mötesanteckningar ska föras över vilka frågor som behandlas av beredningen. 

Beredningen har enligt kommunallagen (KL 5:22) rätt att väcka ärenden i fullmäktige i frågor 
som ligger inom beredningens verksamhetsområde. 

Beredningens förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande före behandling i 
kommunfullmäktige. 

Ledamöterna arvoderas efter gällande arvodesreglemente. 

Arbetsområden 

Målarbete 

Arbetet ska bygga på löpande dialoger med såväl politik och verksamhet som medborgare. 

• Beredningen ska i god tid inför varje mandatperiod
- Se över fullmäktiges visioner

- se över fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i kommunal-
lagen.

- Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige

- Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen



Arvidsjaurs kommun/ Årviesjavrien kommuvdna 2(2) 

Arbetsordning för Mål- och demokratiberedningen 

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-10-27 § 119 

Utveckling av demokratin 

Andelen som är medlemmar i politiska partier har minskat, liksom andelen som deltar aktivt i ett 
politiskt partis verksamhet. Därför är det av stor vikt att starta ett arbete med mål att attrahera 

fler att engagera sig partipolitiskt för att säkra återväxten i de politiska partierna. 

• Beredningen ska
- starta ett arbete med att attrahera fler invånare att arbeta partipolitiskt.

[Inslag kan vara; analys av läget, goda exempel, arbetsformer, digitalisering med flera ämnen]

- arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda.

- arbeta för att medborgarnas åsikter och ideer ska tas till vara i den politiska processen.

- ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande.

Övriga uppgifter 

• Beredningen ska följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område.

• Beredningen ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka de aktiviteter
inom kommunen som har en naturlig koppling till beredningens ansvarsområde.

• Informationsinhämtning.
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