Organisationens interna åtagande
Alvesta kommun har antagit en ny styrmodell för kommunkoncernen där
Kommunfullmäktiges och verksamheternas grunduppdrag utgår från perspektiven i Agenda
2030 där målsättningar för deltagande och demokrati finns integrerade.
Under hösten 2021 kommer vi arbeta med vår insatsinventering utifrån Agenda 2030 vilket
innebär att medarbetare och chefer i kommunkoncernen kommer ges möjlighet till
delaktighet och inflytande i framtagandet av vår nulägesbild.
En koncernövergripande arbetsgrupp med representanter från förvaltningar och bolag har
fått i uppgift/uppdrag av politiken och kommunchefen att planera och genomföra insatser
samt utveckla arbetsmetoder som främjar och stärker arbetet med demokratifrågor både
internt och externt. Vi kommer under v 41 använda det material som redan finns framtaget
från er men även från Länsstyrelserna.

Organisationens externa åtagande
•

Alvesta kommun har fattat beslut om att inrätta och skapa kontaktcenter. Under 2021
har uppdraget redan påbörjat men kommer verkställas under 2022.

•

Alvesta kommun kommer att arrangera en rad aktiviteter under Demokrativeckan som
planeras mellan den 11 och den 16 oktober. Aktiviteterna under Demokrativeckan
skall ge invånarna möjlighet till dialog, diskussion och reflektion kring demokratin med
både politiker och tjänstemän.

•

Alvesta kommun ska genomföra en enkät (LUPP) riktad till unga utformad av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) för att öka kunskapen om
unga människors livssituation.

•

Alvesta kommun ska arrangera en utställning kring demokratifrågor utformad av
Forum för levande historia, ”Demokratin och du” vid bibliotek på de olika orterna i
kommunen.

Organisationens kommunikativa åtagande
•

Alvesta kommun kommer att sprida informationsmaterial om demokratifrågor inom
kommunens olika verksamheter och i den offentliga miljön.

•

Under Demokrativeckan kommer kommunen att Livesända arrangemang i en
YouTube-kanal eller på Facebook.

•

Under v 41 kommer vi att skapa möjligheter till direktkontakt med kommuninvånare,
tjänstemän och politiker från våra olika förvaltningar och bolag via digitala möten och
om rekommendationerna tillåter är fysiska mötesarenor.

•

Kommunen kommer att arrangera ett par utställningar där barn och kommer att
involveras.

Om aktören
I Alvesta kommun finns det redan i dag flera projekt med inriktning på demokrati, till exempel
Alvestas Platsvarumärke, Ungdomsrådet och ett VD-råd. I den årliga kvalitetsundersökningen
som visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom myndighetsutövningen
rankas Alvesta kommun som fjärde bäst i landet år 2020.
Ett annat exempel är Alvesta kommuns insatser för att erbjuda nyktra och kostnadsfria
mötesplatser för unga. Insatserna uppmärksammades i Ungdomens Nykterhetsförbunds
kommunrankning 2020.

