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Protokoll från Demokratiberedningen möte 11September
Närvarande ledamöter:
Anna Lund (KD), ordförande
Ulrica Riis Pedersen (C) vice ordförande
Pål Keusch (S) 2 vice ordförande
Rickard Svensson (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Närvarande ersättare
Mikael Onegård (M)
Asif Syed Shankar (MP) till 20.30
Övriga närvarande
Fredrik Saweståhl (M) Kommunstyrelsens ordförande
Mats Larsson (FP) kommunstyrelsens vice ordförande
Catarina Stavenberg
Göran Bryntesson Arvika kommun till 20.00

Per-Olof Lindfors, Sekreterare
Tid: 18.30 - 21.30
§1 Medborgardialog i Arvika
Arvika genomförde en ny organisation i början av 2000 talet. Några av motiven var att stärka
dialogen med kommuninvånarna, söka nya former för dialog, förstärka fullmäktiges roll och
öka legitimiteten i det politiska arbetet.
Ett led i den nya organisationen var att inrätta två framtidsgrupper under
kommunfullmäktige för Trivsel, trygghet och bärkraft samt för tillväxt och kompetens.
Beredningarna har varderar 13 ledamöter av kommunfullmäktiges 49 ledamöter.
Framtidsgrupperna belyser och fördjupar sig i övergripande frågor. Tidsperspektivet är
framtiden och det sker i dialog med medborgarna
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Framtidsgrupperna har under det första åren träffat cirka 5000 kommuninvånare och fört
cirka 2700 samtal om viktiga framtidsfrågor med dessa. Det betyder att nästan var femte
arvika bo varit i personlig kontakt med någon eller några av de förtroendevalda i beredningen
under förra mandatperioden. De uppdrag som framtidsgrupperna får av kommunfullmäktige
presidium rapporteras till kommunfullmäktige.
Motivet för medborgardialog.








Som förtroendevald är man representant för folket
Man lär sig, kunskap utbildning
Man får tankar och idéer
Förankrar tankar och idéer
Man kan föra ut information, tankar och idéer
Skapar legitimitet för det politiska arbetet
Tar till vara kunskap sim finnas bland människorna

Exempel på arbetssätt
Gatusamtal-torgsamtal
Besöka föreningar-organisationer
Seminarier – workshops
Ringkvällar
Intervjuar människor
Utlokaliserade möten
Fokusgrupper
Gruppsamtal -gruppintervjuer
Vid möten med mäniskor är det viktigt att lyssna men inte lova
Arvika har även prövat på
Medborgarpaneler
Ungdomsforum
Hemsida-webbfrågor
Facebook
Grupputskick till nyinflyttade
För att vitalisera fullmäktige har ett antal aktiviteter genomförts
§ 2 Genomgång med KS presidium

