Demokratiberedningens resultat- och aktivitetsplan (Kommun)
Uppdrag

Önskvärda resultat

Öka
De politiskt
medborgarinflytandet förtroendevalda skall
lyssna till och svara på
medborgarnas åsikter.

Idéer
Öka intresset och kunskaperna.
Politik, medborgarinflytande i
utsatta grupper i vår kommun. ”Ex
invandrargrupper” Bjuda in (eller
gästa) till dialog med
invandrarföreningar.

Prioritet Aktiviteter

Slutdatum

Hög

Ytterligare en PC på biblioteket. Den Låg
skall vara låst till kommunen och
inflytande.
Diskutera allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Skriftlig
fråga lämnas in i förväg – för möjlighet att kort presentera – få svar
direkt – ev. ställa en följdfråga. Föreslå, ta fram arbetsgång/exempel,
t ex två möten per år, mingel. Detta kan kopplas samman med
kommunens födelsedag.

2010-09-08

Lägga ett av demokratiberedningens möten hos någon
invandrarförening, t ex den somaliska föreningen.

2010-12-31

Ta reda på om Aqua blå kommer att ha valdebatt 2010.

2010-06-01

Ordf. fråga om Ungdomsrådet vill ha kontakt/hjälp.

2010-12-31

Fler medborgare skall
delta i den politiska
processen.
Det skall finnas öppna
mötesplatser där
förtroendevalda och
medborgare kan mötas.

Fler öppna mötesplatser såsom
kommundagen.

Låg

Politikerträffar med allmänheten på Låg
biblioteket. ”Kaffebjudningar”.
”Politikercafé” – kom och se din
politiker – fikabordsnack är alltid (?)
konstruktivt. Undersöka
möjligheterna till att bjuda in till
något kul.
Ungdomars delaktighet
i samhällsfrågorna skall
öka.

Höja förtroendet för
politiken

Medborgarna skall se
vad politikerna gör och
åstadkommer.

Stimulera ungdomarna i
Hög
samhällsfrågorna så delaktigheten
blir större. Ge dem utrymme i den
politiska beslutsprocessen. Utveckla
/ satsa vidare på u-råden mm.

Presentera sammandrag av
fullmäktigedabatter på hemsidan.

Låg

Uppdrag

Önskvärda resultat

Granska
Det skall finnas
förutsättningarna för kunskap om KFatt vara
ledamöternas
förtroendevald
uppfattningar om
arbetsförutsättningarna.

Förtroendevalda skall
erbjudas utbildning
efter behov.

Idéer

Prioritet Aktiviteter

Slutdatum

Beredningen föreslå KS besluta att sammandrag av beslut ska
publiceras på hemsidan i samband med KF.

2010-12-31

En enkät till görs till kommunfullmäktige och rapporteras till dem
våren 2010.

2010-06-30

Beredningen ska föreslå KS att resurser och möjligheter för utbildning
av förtroendevalda ska utökas.

2010-12-31

Större och bredare diskussion om
Hög
vad det innebär att vara
förtroendevald. Både ett stort
ansvar och villig att avsätta tid och
att förkovra (lära) sig. Hålla ögonen
öppna efter nya intressanta
föredrag.

Det skall vara en
tydligare
ärendehantering.
De politiska
arbetsformerna skall
utvecklas.

Analysera
representativiteten

Makten skall breddas.

Sammanträdestider – kan lättare med sammanträden på dagtid för
2010-06-01
småbarnsförälder – å andra sidan kan det vara svårt för en ung person
att vara borta mycket från sitt arbete och göra arbetskarriär. Tider på
dagen för sammanträden. Alla jobbar inte kontorstider. Se över
konsekvenserna av olika mötestider. Enkät ev. material inför planering
i nästa mandatperiod. Genomförs våren 2010.
Demokratiberedningen ska lämna en rapport till KS om beredningens
resultat och aktiviteter under mandatperioden.

2010-12-31

Påvisa statistik om representativiteten för partierna avhopp,
geografisk spridning, kön, ålder, inkomst.

2010-06-30

Beredningens ledamöter och ersättare ska lyfta frågan om
representativitet i respektive partigrupp.

2010-12-31

