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Demokrati är inte ett politiskt mål som kan uppnås en gång för alla utan en rörelseriktning
som måste hållas vid liv. Ett demokratiskt styrelseskick förutsätter att en medborgaranda av
ömsesidig respekt och tillit hålls vid liv i familjen, på arbetsplatserna, i förskola och skola, i
civilsamhället och naturligtvis också i politiken. (ur En uthållig demokrati, SOU.2000:1)
Stadsdelsnämnderna utgör basen för göteborgarnas service med en grundtanke om solidarisk
fördelning av resurser efter de olika behoven i staden. Ett solidariskt och demokratiskt
Göteborg bygger även i framtiden på att hålla ihop staden och använda storstadens fördelar
men att genom stadsdelsnämndernas småskalighet motverka dess nackdelar.
Det krävs jämlikhet, meningsfyllt deltagande samt öppenhet och insyn för att den
demokratiska processen skall fungera. Ju mer medborgarna upplever att deras deltagande ger
inflytande desto större blir sannolikheten att de vill fortsätta delta och ta ett gemensamt
ansvar.
Ökade möjligheter för brukare och invånare till inflytande finns med i alla de måldokument
som styr nämndens verksamheter. Att systematiskt och medvetet arbeta för att uppnå detta,
ställer krav på nytänkande hos politiker och tjänstemän. Det handlar om att komma i dialog
med människor, att lyssna på ett konstruktivt sätt och vara beredd att pröva nya arbetsformer
och lösningar i gamla och nya situationer. Vi skall stödja initiativ från brukare och allmänhet
utan att ta över.
I Älvsborg vill vi skapa delaktighet som bygger på den egna ansvarskänslan och åstadkomma
förnyelse av praktisk demokrati.
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Skapa engagemang och delaktighet i alla stadsdelsnämndens verksamheter.
Underlätta kontakten mellan invånarna i stadsdelen och stadsdelsnämnden
Stödja föreningsverksamheten
Fungera som länk mellan det lokala och det övergripande i arbetet med att utforma vår
närmiljö
Att förvaltningens verksamhetslokaler, tex. gymnastiksalar, skolmåltidsutrymmen,
skall vara en resurs i det geografiska närområdet
Vi skall aktivt stödja insatser som leder till lokalt engagemang i dialogen mellan
invånare och politiker i stadsdelen.
Vi skall ta del av resultaten från de årliga kvalitetsmätningarna, analysera resultatet
och i samarbete med invånarna och personalen förbättra våra verksamheter/öka
kvalitén i verksamheterna.
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6nNRPPHUGXLNRQWDNWPHGSROLWLNHUQD

På stadsdelsnämndens hemsida www.alvsborg.goteborg.se kan du läsa föredragningslista och
förvaltningens tjänsteutlåtande inför stadsdelsnämndens sammanträden. Några dagar efter
SDN-mötet finns ett snabbprotokoll att läsa på hemsidan. Efter ca 14 dagar är protokollet
utlagt.
Du kan skicka meddelanden till förvaltningsbrevlådan, informatören och stadsdelschefen
genom funktionen ”Kontakta oss”.
Det finns möjlighet att maila eller ringa till stadsdelsnämndens ordförande, vice ordförande
och andra politiker.
En vecka före SDN-sammanträdet kan du komma till ”Träffa din politiker”-möte. Mötena
annonseras i GP-Nära onsdagen veckan innan och på hemsidan. Ibland finns det särskilda
teman för Träffa din politiker-mötet, som tex äldrefrågor, ungdomsfrågor.
En gång per månad har SDN sammanträde. Mötena är öppna för allmänheten som åhörare.
6nKlUYLOOYL|NDNRQWDNWHQPHOODQSROLWLNHURFKYHUNVDPKHWVSHUVRQDO
Personalgrupper informerar politikerna om sin verksamhet vid SDN-möten.
Politikerna skall i ökad utsträckning besöka verksamheter för att träffa personal och även
brukare.
I samband med skolans undervisning i historia och samhällskunskap har skolan möjlighet att
bjuda in politiker att delta i undervisningen.
6nKlUYLOOYLI|UGMXSDVDPDUEHWHWPHOODQLQYnQDUHSROLWLNHURFKWMlQVWHPlQ
Utveckla temamötena till en aktiv dialog, där alla deltar på lika villkor genom att både lyssna
och lägga fram förslag. Nämnden inbjuder till mötena och ordföranden håller i dem.
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%UXNDUUnG
Brukarråden är organ för samråd och ömsesidig information mellan intressegrupper och
stadsdelsnämnden/stadsdelsförvaltningen. Det finns tre brukarråd i stadsdelen:
Pensionärsrådet
Rådets deltagare utses bland pensionärsorganisationer som verkar i Älvsborg. Antalet
ledamöter från respektive pensionärsorganisation bestäms med hänsyn till antal
föreningsmedlemmar inom stadsdelen. För närvarande representeras PRO, SPF och
Västerträffen. Från Stadsdelsnämnden kommer två ledamöter.
Rådet för funktionshindrade
Rådet består av 5 ledamöter och deras ersättare från organisationerna HSO, DHR, SRF och
FUB. Från Stadsdelsnämnden kommer en ledamot och en ersättare som adjungeras vid behov.
Från stadsdelsförvaltningen kommer verksamhetschefen för omsorg om funktionshindrade
och en tjänsteman. Dessa är ständiga deltagare. Andra tjänstemän vid förvaltningen kan
adjungeras vid behov.
Skolkonferensen
I skolkonferensen deltar skolchefen, tre lärare, en föräldrarepresentant från var och en av
stadsdelens sju skolor samt två ledamöter från SDN. Rådet träffas tre gånger per termin och
diskuterar frågor som övergripande mål och utveckling för skolan, elevprognoser, former för
kontakter skola – föräldrar. Under senaste året har stor tid ägnats åt ungdomsfrågor,
skadegörelse och klotter.
Alla skolor i stadsdelen har ett eget skolråd.
Råden skall behandla olika samhällsinsatser som berör respektive intressegrupp, framlägga
förslag till förändringarna av dessa insatser samt verka för att stadsdelsnämnden informerar
och inhämtar rådens synpunkter innan beslut fattas i sådana frågor som rör respektive
intressegrupp.
De flesta ungdomar har idag små möjligheter att påverka skolan, fritiden och de miljöer som
de vistas i. Beslut som är viktiga för unga fattas ofta utan att någon pratat med ungdomar om
hur de skulle vilja att besluten såg ut. Den framtida partipolitiken är beroende av ungdomars
engagemang. Framtidens samhälle formas av den politiska kunskap ungdomar får idag. Det är
vuxnas ansvar att utgöra exempel i detta arbete. Därför är det viktigt att stötta och uppmuntra
ungdomar att utveckla sin roll som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
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6DPYHUNDQVJUXSSHU
Samverkansgrupperna skall främja samarbetet mellan berörda organisationer och föreningar.
Det finns två samverkansgrupper i stadsdelen.
Hälsoråd
I Älvsborgs hälsoråd finns representanter från stadsdelsnämnd och –förvaltning,
primärvården, Älvsborgs församling och Försäkringskassan. Gruppen samverkar kring
folkhälsofrågor i stadsdelen.
Brottsförebyggande rådet
De sex stadsdelsnämnderna i Väster har i samverkan med närpolisen i Frölunda, Primärvården
Väster, Frölunda Torg samt Park- och Naturförvaltningen bildat ett gemensamt lokalt
Brottsförebyggande råd i Väster. Rådet hade sitt första möte i januari i år. Rådet kommer att
fungera som en paraplyorganisation för det lokala tvärsektoriella folkhälsoarbete som redan
pågår. Arbetet startar med att rådet prioriterar temaområden och sedan upprättar konkreta
handlingsplaner för det brottförebyggande arbetet.’
Samverkansgrupperna skall lämna förslag till mål- och handlingsplaner samt redogöra för sitt
arbete i årsrapporten.
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Demokratiprogrammet för SDN Älvsborg revideras varje mandatperiod.

6(6)

