Handlingsplanen syftar till att synliggöra de åtgärder och aktiviteter som ska utföras för att
uppnå programmets mål. Handlingsplanen ska kontinuerligt uppdateras utifrån behov.
Handlingsplanen revideras alltså oberoende från programmet för demokrati och inflytande.
Inledningsvis presenteras här de slutsatser och förslag som ligger till grund för
handlingsplanen.

För en välfungerande invånardialog krävs att dialogen blir en naturlig del av kommunens
utveckling och de politiska processerna. Här krävs såväl utbildning som en tydlig stödstruktur
för att avgöra om och när invånardialog är aktuell och hur den i så fall kan genomföras. I
handlingsplanen föreslås därför såväl utbildningsinsatser som att planer ska tas fram för
invånardialog i kommunens förvaltningar.

I arbetet med att ständigt utveckla och förbättra invånardialogen finns anledning att göra
förändringar i det utbud av inflytandeverktyg som Härnösands kommun i dag använder sig av.
Följande åtgärder föreslås:
- Inför folkmotioner som inflytandeverktyg. Folkmotioner innebär att en person lämnar in ett
förslag via kommunens hemsida. Förslaget är synligt för alla och alla som vill stödja förslaget
gör det genom att skriva under förslaget på webben. När ett förslag har fått ett visst, i förväg
fastställt, antal påskrifter, ska det tas upp som förslag i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. Folkmotioner ska ersätta det nuvarande systemet med
medborgarförslag. Det ska vara enkelt att lägga fram, men i större utsträckning än
medborgarförslagen uppmuntra till dialog mellan människor och leda till att de förslag som
slutligen behandlas har ett visst stöd bland invånarna.
- Avskaffa Frågepanelen. Frågepanelen är ett forum på kommunens hemsida där man kan
ställa politiska frågor till kommunens förtroendevalda. Intresset från allmänheten har dock
varit sjunkande och antalet frågor som ställs blir färre. Detta trots försök att väcka nytt
intresse för panelen. Därför föreslås att Frågepanelen avskaffas. Det är dock angeläget att
politiker fortsatt är lättillgängliga för invånare som vill komma i kontakt.
- Se över möjlighet att prova medborgarbudget. Sedan tidigare finns ett beslut att Härnösands
kommun ska se över möjligheterna att genomföra försök med medborgarbudget.
Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera invånare i
beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting. Invånarna
informeras, diskuterar och röstar kring prioriteringar inom ett visst angivet område. Det kan
gälla både satsningar och besparingar i kommunen. Invånarnas beslut kan vara rådgivande
eller beslutande, något som tydliggörs från början i processen.

- Inrätta en funktion som ”demokratilots”. För att kunna utveckla inflytande- och
demokratifrågorna i kommunen behövs en strategisk funktion som stödjer förvaltningarna i
arbetet. Funktionen kan kombineras med uppdraget att hålla i arbetet med ungas
inflytande/ungdomsfullmäktige.

- Tillsätta ett politiskt organ med ansvar för demokrati- och inflytandefrågor. Det finns ett
behov av att stärka inflytande- och demokratifrågorna ytterligare i kommunen. För att arbetet
ska fungera löpande föreslås en politisk referensgrupp med politiker från kommunstyrelsen
och nämnder representerade. Organet inrättas av kommunstyrelsen som ansvarig för
kommunens arbete med invånardialog och gruppen bör ha en representation från såväl
majoritet som opposition. Därigenom ges arbetet en politisk plattform, medan ansvaret för de
faktiska dialogerna hos respektive nämnd stärks.

KF 1 = Kommunfullmäktiges mål 1 – attraktivt boende i unik livsmiljö
KF 5 = Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
KF6 = Kommunfullmäktiges mål 6 – god service med gott bemötande
FHP = Folkhälsoplanens mål gällande delaktighet och inflytande
TP = Tillgänglighetpolicyns mål om delaktighet och inflytande
D1 = Tillväxtstrategin - delstrategi 1 Gemensam kraft
D5 = Tillväxtstrategin - delstrategi 5 Hållbarhet genomsyrar allt

Mål
KF6, FHP
TP

Aktivitet
Ersätta begreppet medborgardialog med
invånardialog i all kommunikation

Tid
201712-31

KF5, KF6
FHP, TP
D1
KF5, KF6
FHP, TP
D1
KF6, FHP,
TP, D1

Ta fram kommungemensam strategi och
styrprocess för invånardialoger

201805-31

Ta fram plan för invånardialoger i alla
politiska organ.

201812-31

Inrätta en strategisk demokratistödjande
funktion – ”demokratilots” med uppdrag att
stödja utvecklingen av invånardialoger,
former för ungas inflytande och ökad
delaktighet i kommunen.
Genomföra utbildningar i invånardialog i
kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Genomföra utbildningar i invånardialog
inom alla förvaltningar

201802-28

KF6, FHP,
TGP
KF6, FHP,
TGP

201812-31
201812-31

Ansvarig
Samtliga
nämnder
och KS
KS

Samtliga
nämnder
och KS
KS

KS
KS

KF 5, FHP,
TP, D1, D5

Se över möjlighet att prova
medborgarbudget

201812-31

KF6, FHP

Ersätta nuvarande medborgarförslag med
möjligheter att lämna folkmotion
Utveckla elevers möjligheter att arbeta med
inflytandefrågor inom vuxenutbildningen

201712-31
201806-30

KF1, KF5
KF6, FHP
TP
KF1, KF5
KF6, FHP,
D1, D5

Ta fram informationsmaterial för att
kommunicera invånardialog till invånarna

201812-31

I dialog med skolans elever införa former för 2018barns och ungas inflytande med inspiration
12-31
från andra kommuner.

SKOL,
KS

KF1, KF5,
KG 6, FHP,
DI, D5, TGP

Inrätta en nämndgemensam politisk
referensgrupp med strategiskt ansvar för
demokrati- och inflytandefrågor.

201712-31

KS

KF1, KF5
KF6, FHP,
D1, D5

Underlätta för ungas deltagande genom
införande av en app eller annat digitalt
verktyg.

201812-31

KS,
SKOL

KF1,FHP

KS +
samtliga
nämnder
KS
ARB, KS

KS

