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Deklaration för en stark demokrati 
 
Mora kommuns strategiska plan för perioden 2019–2022 antogs av fullmäktige 6 
maj 2019. Planen innehåller kommunens framtida vision, målbild för 
mandatperioden samt uppdrag som är förvaltningsspecifika som tvärsektoriella.  
 
Ett tvärsektoriellt uppdrag som lämnats för samtliga nämnder är att bättre resultat 
ska uppnås vad avser service och bemötande. Till detta uppdrag finns särskilda 
insatsområden varav ett är att utreda medborgarnas möjligheter till ökat 
inflytande och delaktighet med ett särskilt fokus på kommunens unga och seniorer.  
 
Med medborgardialog inbegrips en möjlighet för medborgaren att tillsammans 
med politiker påverka samhällsutvecklingen. Dialogen blir en del i att stärka 
demokratin, då invånarnas åsikter och kunskaper blir en av grunderna i 
beslutsfattandet.  
 
Mora kommuns interna åtagande 
Utredningen tar sikte på att belysa sådana former av delaktighet och inflytande 
som avser kommunens samtliga unga och seniorer eller grupper om unga och 
seniorer. Utredningen kommer utifrån innehållet av begreppen belysas utifrån att 
medborgarnas tankar och åsikter ska tas tillvara och ses som en tillgång, och som 
en möjlighet till att vara med och forma morgondagens samhälle.  
 
Utredningen för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande ska resultera i 
ett för Mora kommun nytt sätt att arbeta med inkluderandefrågor. För att lyckas 
med detta har ett arbete påbörjats med att identifiera nyckelenheter/personer 
inom kommunen som för medborgaren är viktiga i arbetet med att möjliggöra en 
ökad delaktighet och inflytande.  
 
Förhoppningen är att arbetet med dessa frågor internt resulterar i ett naturligt 
sätt att arbeta och att frågor om medborgarnas delaktighet och inflytande ska 
finnas med i det dagliga arbetet och kontakten med medborgarna. 
 
Mora kommuns externa åtagande  
För att nå de externa målgrupperna, medborgarna, deltar tjänstepersoner i SKR:s 
nätverk för medborgardialog och samverkan med civilsamhället samt seminarie-
serien medborgardialog i komplexa frågor 2021. 
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Förhoppningen är att deltagandet resulterar i nya erfarenheter och verktyg för 
att arbeta med medborgardialogen och samtidigt öka deltagandet i frågor om 
delaktighet och inflytande.  
 
Mora kommuns kommunikativa åtagande 
Mora kommun har 2018 lanserat en ny webbplats där ett stort fokus vilar på att 
göra webbplatsen tillgänglig. Under 2021 pågår ett stort projekt som syftar till 
att öka medborgarnas delaktighet och möjliggöra för ökat inflytande genom att 
en projektwebb med namn ”Mora växer” tas fram.  
 
På projektwebben ska medborgarna på ett mycket mer samlat och enkelt sätt 
kunna ta till sig information om kommunens pågående och kommande projekt. Det 
kommer även finnas andra aktiviteter kopplade till projektwebben vilka ännu inte 
är färdigbearbetade.  
 
Förhoppningen är att projektwebben kommer bli ett naturligt inslag för 
medborgaren att följa och ta emot information men även för att delge sina tankar 
och idéer. 
 
Med målet om att öka delaktigheten och inflytandet och med den utredning som 
påbörjats ansöker härmed Mora kommun, genom kommunalrådet Anna Hed, att 
underteckna deklarationen för en stark demokrati. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed och kommunfullmäktiges ordförande 
Lennart Sacredeus kommer att intervjuas inför ett kommunfullmäktige kring 
demokratins 100-årsjubileum. Detta kommer senare publiceras både på 
webbplats, Facebook och Moras webbtvkanal. 
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