Förslag till Medborgardialog/Townhalls möte
Tanken är att vi utgår från kommunens specifika indelning när det gäller geografisk
sammansättning. Då är det rimligt att dela kommunen i följande fem olika distrikt son har
vissa särskilda gemensamma nämnare.
1.
2.
3.
4.
5.

Granängsringen och närliggande område
Centrumområde
Trollbäcken
Östra Tyresö
Krusboda

Målsättning
Den politiska ledningen och kommundirektören träffar de intresserade medborgare en gång
per år. För en lyckad medborgardialog i varje kommun del krävs en noggrann planering. Det
ska identifieras några kända frågor som är specifika för ett visst område. Möte/dialogen ska
marknadsföra i god tid så alla som vill delta kan planera det. För att medborgare ska känna att
det är värt att delta i ett sådant möte måste frågor besvaras av insatta tjänstepersoner från
förvaltningen och olika förslag och synpunkter som tas upp på sådana dialoger hanteras av
den politiska ledningen.

Vilka frågor kan tas upp?
Frågor som kan tas upp på ett sådant möte kan det vara områdens utveckling såsom
infrastruktur, trygghet, miljö mm.

Vilka kan delta
Boende, kultur- och idrotts organisationer, andra intresseorganisationer och företag mm.

Resurser
En informationsplan ska upprättas och alla informationskanaler ska användas. Dessa kanaler
kan vara kommunens hemsida, sociala medier, lokala tidningar och riktade broschyrer mm.
Lokaler
Oavsett om möten/dialogerna startas under en pågående pandemi eller inte ska lokaler vara
väl utrustad med IT.

Ekonomi
En exempelkostnad för utskick till 19 000 hushåll:
16 000 kr för utskick beräknat på papper motsvarande ”kopierings/brevpapper”
6400 kr för tryck (dubbelsidigt A4, fyrfärg)
Porto 10,40 kr x 19000=197600 kr
Kuvertkostnader tillkommer.
(Till detta kommer produktionskostnad, vilket kan variera kraftigt beroende på vilken typ av
material som ska produceras. Om det behövs tas in hjälp för fotografering, layout, copywrite
osv. )
Annonskostnad Mitti helsida:
En helsida kostar cirka 17.000 – en halvsida 9.000.
(Det bygger på att de får en färdiglayotad fil. Även här kan kostnad för ev. extern hjälp
tillkomma som skribent, layoutare, fotograf etc.)
Detta är en exempelkostnad för 19000 hushåll det tillkommer kostnader för lokaler,
arbetskostnader och ev licenser om man ska ha digitala möten etc.

