Informationsaktivitet/dialog i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och med det både ansvariga
och garant för den lokala demokratin och ett väl fungerande demokratiarbete.
Vi tänker oss en kombinerad aktivitet med en miniutbildning i demokratifrågor och en
workshop där kommunfullmäktige diskuterar hur man ser på kommunens demokratifrågor,
och kommer med förslag till utveckling. Det kan gälla medborgardialog, förutsättningar för
våra kommunala råd, kommunikation mm.
Det passar väl in i ett pågående arbete som har sin grund i företagsklimatet, men där vi tydligt
sett ett behov av att utveckla den utåtriktade dialogen i form av information, kommunikation,
forum för dialog, tillgänglighet till information mm.

Workshop för samtliga chefer i kommunen
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige i den politiska sfären är kommunens chefer
bärare av, och ansvariga för, det lokala demokratiarbetet i förvaltningen. Chefernas uppdrag
är ju både att ge förslag på, och efter politiskt beslut, genomföra åtgärder som är kopplade till
demokratiarbetet. Det vi tänker oss här är en liknande aktivitet som den som riktar sig till
kommunfullmäktige. Dvs en miniutbildning och workshop på samma tema som ovan. Det
här passar också mycket väl in det pågående arbete som beskrivs ovan eftersom det där finns
en mycket tydlig intern vinkling kring hur vi möter våra invånare kring dialog, information,
kommunikation, tillgänglighet mm.
Vi tänker oss att den här aktiviteten följer på aktiviteten i kommunfullmäktige så att resultatet
därifrån kan vara ett underlag till chefsaktiviteten.

Samtal med ledande politiker om demokrati
Här tänker vi oss en intervjuserie med ledande politiker (kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande, nämndordföranden) om demokratibegreppet och hur man ser
på Gagnefs kommuns lokala demokratiarbete. Vi tänker oss att intervjuerna publiceras på
kommunens webb och intranät. I kommunen finns flera populära annonsblad, vi tänker oss
att kunna använda dessa för att ytterligare nå ut med våra förtroendevaldas tankar om lokal
demokrati. En annan idé är att använda vår lokala radiostation (också mycket populär) som
ytterligare en väg att nå ut till våra medborgare med samtalsserien. I det sammanhanget finns
även möjlighet att bredda samtalet med möjlighet för allmänheten att ställa frågor och
reflektera kring den lokala demokratin.

