
Organisationens interna åtagande  
Falkenbergs kommun ska vara en tolerant plats där demokrati och arbetet för ökad jämlikhet och 
jämställdhet är självklart. En förutsättning för att framtidens kommuninvånare ska kunna leva ett 
gott liv i hjärtat av Halland är att vi arbetar aktivt med hållbarhet ur alla de tre aspekterna: socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. 
 

• Intensifiera och utveckla det systematiska arbetet med medborgardialoger i kommunen, 
utifrån den framtagna handboken i syfte att tydliggöra vikten av delaktighet i vårt samhälle 
och visa på demokratiska vägar att kunna påverka.  
  

• Hålla interna utbildningar inom kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighet- och 
sekretesslagen för att säkerställa och upprätthålla en hög kompetens hos vår personal inom 
tillämpningen på dessa områden. Fokus på utbildningarna är att ge medarbetare och 
förtroendevalda en god kunskap om demokrati, hur en kommun styrs, förvaltningsrättsliga 
principer och offentlighet och sekretess.   

 
 
  
Organisationens externa åtagande  

• Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad samlar vi in synpunkter 
för hur våra invånare vill att staden ska utvecklas. 

  

• Vi genomför dialoger med våra invånare för att de deras röster ska komma till tals för 
utveckling av området Lövstaviken samt planerad lekplats vid Slätten. 

  

• Tillsammans med invånare i området inreda Stenfalkens hus till en plats dit invånare kan 
vända sig för att få stöd och hjälp i vardagen.  

  

• Kommer ersatta medborgarförslag med e-förslag i Falkenbergs kommun för att låta ännu 
fler invånare ta ställning till frågor och idéer som väcks inom kommun.  

  

• Delta i MSB:s krisberedskapsvecka med demokratitema.  
  

• I samband med att demokratistugan i Halland skapa tillfällen där gymnasieungdomar och 
förtroendevalda träffas för att diskutera vikten av demokrati i vårt samhälle. 

  
Organisationens kommunikativa åtagande  

• Inom ramen för våra åtagande kommunicera ut dessa till våra kommuninvånare. 
 

• Inom ramen för våra externa åtagande kommunicera ut dessa till våra kommuninvånare. 
  

• Uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum i våra sociala medier.  

 


