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Strategi för demokratiutveckling i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Österåkers kommun arbetar idag med olika delar och på olika sätt med demokratiutveckling. För att 
ytterligare stärka arbetet och tydliggöra ansvar och förväntningar så föreslås att en strategi för 
demokratiutveckling tas fram. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Uppdra till kommunstyrelsens kontor att ta fram ett förslag till strategi för demokratiutveckling. 

Bakgrund 
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och 
påverka. Förutsättningarna att utnyttja demokratiska rättigheter är inte jämlikt fördelade, både vad 
gäller kön, men också ålder och etnisk bakgrund. Dessutom förändras den demokratiska processen 
med samhällsutvecklingen. I Ös teråkers kommun ska invånarna ska ha goda möjligheter till 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling samt till dialog i de t dagliga mötet med 
kommunens förtroendevalda. Och tjänstemän. 

Att ta fram en strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet syftar till att beskriva hur 
kommunen i fortsättningen ska upprätthålla och utveckla arbetet samt hur hela den kommunala 
organisationen ska arbeta för att nå de mål som beslutas i strategin. 

Kommunens strategiska delaktighetsarbete föreslås bygga på två delar: 
1. Invånarnas och civilsamhällets möjlighet att påverka kommunens utveckling, exempelvis genom 
de allmänna valen eller via rådslag i olika frågor. 
2. Brukarnas möjlighet att påverka de direkta tjänster de berörs av, exempelvis elevens möjlighet att 
påverka undervisning eller brukarens möjlighet att påverkan sin hemtjänst. 

Inom Österåkers kommun har tex medborgardialog skett i senaste ÖP-arbetet, trygghetsvandringar, 
medborgarförslag, enkäter tex KKIK -kommunens kvalitet i korthet. För att säkerställa en stark 
demokrati är det viktigt att fortsatt arbete mot hot och våld gentemot förtroendevalda. 

I andra kommuner har tex rådslag använts som metod för att möjliggöra deltagardemokrati. Rådslag 
kan handla om stadsbyggnads frågor och ger utrymme för medbestämmande. Andra exempel på hur 
kommuner möjliggjort deltagardemokrati är dialogmöten, 15 minuters frågestund för allmänheten 
vid nämndernas sammanträden och att invånarna kan lämna synpunkter via hemsida. Dessutom 
finns det flera rådgivande organ liknade det vi idag har i Österåker. 
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Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen ser fördelar med att en strategi för demokratiutveckling tas fram så att kommunens 
ambition med demokratiutveckling tydliggörs. 

in-Olof Friman 
kommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 
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