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Demokratiutmaningar
under pandemin
Kommunen har en viktig roll som
demokratiaktör och att arbeta med
demokratifrågor kan göras på ett flertal
sätt. I detta månadsblad lyfts 2 röster
om kommunens arbete med demokrati
i pandemitider. Jan Skog (kommunfullmäktiges ordförande) och Erik Bergman
(kanslichef på Ale kommun) berättar
nedan om deras arbete med demokratifrågor i sina respektive verksamheter
samt hur detta arbete har kommit att
förändras i och med pandemin.

Jan Skog (kommunfullmäktiges ordförande)

Erik Bergman (kanslichef )

I kommande månadsblad
I våras presenterades Expeditionens
förslag på åtgärder för att göra det
mänskliga mötet en naturlig del i Ale. I
kommande månadsblad så kommer vi
att belysa sådant som sker inom ramen
för dessa 7 åtgärdsförslag.
Har du tips på befintliga insatser som
har koppling till Expeditionens åtgärdsförslag? – Hör gärna av dig till oss!

Månadsblad Ale i 360 grader
Hej! Det är mycket som inte är sig likt i
vårt samhälle just nu. Vi har behövt pausa
arbetet med Ale i 360 grader när det gäller
att fysiskt mötas i olika gruppstorlekar, likt
samhället i stort. Det är samtidigt viktigt
för oss alla att vi inte distanserar oss socialt,
bara fysiskt, då sociala kontakter är viktiga
för vårt välbefinnande.

Det finns flera utmaningar i Ale och dessa
behöver vi hantera tillsammans. Ingen
klarar att skapa den förändringen själv, vi
behöver vara många fler för att skapa en positiv utveckling i Ale. Att stärka den lokala
demokratin är ett av syftena med Ale i 360
grader och pandemin har medfört utmaningar i kommunens demokratiarbete.

Arbetet med Ale i 360 grader påbörjades
innan pandemin fick fäste och är ett arbete
där vi försöker minska distansen mellan
Alebor, tjänstepersoner och politiker genom
dialog.

Det här månadsbladet är en möjlighet för er
som prenumererar att följa samt vara med i
arbetet. Just nu är frågan om det mänskliga
mötet i centrum.

Hur påverkas fullmäktiges arbete
av situationen med covid-19?
– Det blir lite struligare att arbeta. Vi
har gjort en omställning där vi sedan
pandemin fick fäste har kört med cirka
halv styrka i fullmäktige. Vi har varit
30 stycken och 1 vilde. Partierna har
själva fått utse vilka ledamöter som ska
representera partiet i frågorna. Vi har i
dessa tider försökt framflytta de ”tunga”
frågorna, så att samtliga kan vara med
och diskutera och debattera dessa vid
ett senare tillfälle. Fokus under denna
period har istället varit på att ta beslut.

Hur arbetar kanslienheten med
demokratifrågor?
– På vår avdelning så arbetar vi med att
stärka den representativa demokratin
genom att stödja förtroendevalda och ge
dem de bästa förutsättningarna för att
kunna utföra sitt arbete. Vi säkerställer
så att det är bra handlingar som skickas
till kommunfullmäktige samt att det
finns transparens och insyn i organisationen.

Hur tror du omställningen påverkar vårt demokratiska system?
– Att arbeta på detta sätt har ändå fungerat bra under omständigheterna. Men
även om det har fungerat, så är det inte
önskvärt. Det blir mer effektivt att arbeta när man är färre, men debatterna har
nästan avstannat helt och det är inte så
vi vill ha vårt fullmäktige i Ale. Men från
och med den 19 oktober så kommer
fullmäktige åter igen att köra med full
styrka. Det är många nya som kommit
in i fullmäktige och det är på tiden att
de får säga sitt. Så nu hoppas och tror vi
att alla samlat kraft för att diskutera och
debattera viktiga frågor i kommunen!
Jan Skog

Hur har ert demokratiarbete förändrats i med pandemin?
– Den största förändringen är att en del
av vårt arbete har fått förläggas digitalt,
så som att nämndernas möten har till
exempel har blivit digitala. Det har varit
utmanande men systemet har ändå visat
sig klara denna omställning relativt bra.
Vilka konsekvenser kan dessa förändringar föra med sig?
– Övergången till det digitala gör lite
att man förlorar vissa demokratiaspekter. Det blir inte samma sak när man
debatterar om politiska frågor och beslut
genom digitala medel. Aspekter som rör
demokrati formas ofta i samtal och det
blir inte samma känsla och utbyte när
det sker i det digitala. Det mänskliga
mötet är viktigt!
Erik Bergman

Vi hörs snart igen!
Julia, Birgitta och Martina

Ta kontakt!
Klicka på vykortet för att skicka
ett meddelande
till oss.

till:
ale360@ale.se

Har du tips på evenemang
eller saker som händer i Ale
som vi kan ha med i månadsbladet? Kontakta oss.

