
 
 
VALDEMARSVIKS KOMMUN UNDERTECKNAR 
DEKLARATIONEN FÖR EN STARK DEMOKRATI 
 
Organisationens interna åtagande 
Öppenhet är en viktig grundpelare för kommunens demokratiska system. Ett aktivt arbete kommer 
att bedrivas inom kommunens förvaltning med syfte att öppna upp verksamheten gentemot 
invånare, företag och övriga som har kontakt med kommunen. Kommunen ska uppfattas som en 
positiv part att kontakta och samarbeta med. Tillgängligheten till kommunala tjänster och till 
kommunens tjänstepersoner ska öka och ett arbete ska startas upp för att förändra arbetssätt och 
rutiner med syfte att öka tillgängligheten och bidra till att visa på en fungerande demokrati. 
Medborgare inom Valdemarsviks kommun ska bjudas in till fler dialoger.  
  
Organisationens externa åtagande 
Medborgare ska bjudas in till fler dialoger och få större möjligheter att påverka. Det är viktigt att 
dialoger som förs leder till att synpunkter tas tillvara och bidrar till förändring i den riktning som 
framkommer vid dialogen. Olika former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan 
former som leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att vara viktigt 
att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin röst hörd. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
Kommunens arbete med demokrati och att öppna upp förvaltningen för insyn är en viktig del av 
kommunikationen framöver. Det är viktigt att kommunen i all kommunikation har detta som en 
målsättning. Kommunens webbplats är en viktig kanal för att nå delaktighet och insyn, men andra 
kanaler ska utforskas och introduceras under året. 
  
Om aktören 
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Kommunen växer 
och har idag cirka 7 800 invånare. Valdemarsvik har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten 
till varandra och korta beslutsvägar. Dessutom finns en enastående natur med skogen och havet. Det 
händer mycket i kommunen och inom den kommunala organisationen med drygt 600 medarbetare. 
Läs gärna mer om kommunen på www.valdemarsvik.se och ta del av kommunens Vision 2025.  
 


