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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
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Demokratiberedningen är en beredning under Kommunstyrelsen. En gång om året skall
beredningen enligt sitt reglemente träffa Kommunstyrelsens presidium.
Ett antal aktiviteter är på gång i kommunen under hösten. I det pågående arbetet med att tas
fram en ny översiktsplan kommer en mycket omfattande dialog med Tyresöborna att
genomföras. Under hösten anordnas också flera möten där invånarna kan samtala med den
politiska ledningen. Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar
kommer att genomföra aktiviteter under Europarådets demokrativecka.
Vi behöver fundera över hur vi kan utveckla demokratiarbetet inför nästa mandatperiod.
§3 Politikerträffar och demokrativecka
Under hösten anordnas flera möten där invånarna kan samtala med den politiska ledningen.
Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar kommer att genomföra
aktiviteter under Europarådets demokrativecka.
Vi behöver veta vem som kommer på demokratiberedningens möte den 24Oktober.
Kommunen fixar ståbord, namnskyltar och kaffe.
Utställningen om översiktsplanen kommer att pågå i servicecenter under demokrativeckan.
Politiker från MSU och demokratiberedningen kommer att närvara. Skolorna har fått
uppmaning skicka elever till byggboden.
En förfrågan från Gymnasiet har inkommit om att anordna en debatt under
demokrativeckan. Avstämning behöver göras med gymnasiet om tid, deltagare och ämnen.
§4 Övriga frågor
Helene Lundblad har i en skrivelse till demokratiberedningen ställt frågor om processen vid
detaljplaneringen för Nyfors. Ordföranden och vice ordföranden har svarat Helene
Lundblad. Skrivelsen och svaret har skickats ut till demokratiberedningen för kännedom.
Ulla Hoffmann undrade om frågan inte borde ha behandlats i demokratiberedningen innan
svaret skickats. Skrivelsen inkom 13 juni och svaret skickades den 20 juni. Om man avvaktat
med att svara hade Helena Lundblad fått vänta väldigt länge på ett svar.
Ann Sandin Lindgren (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.
Frågan kommer att tas upp i kommunstyrelsen för beslut.
§ 5 Nästa möte

