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•
•

Att vara aktiv och ta tillvara på dialogen
Att vid eget intresse söka återkoppling

Vi vill informera dig om att de uppgifter du lämnar registreras och blir i och med det offentliga. Det innebär att den som
begär det har rätt att ta del av uppgifterna. Läs mer om offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen på karlskoga.se.

Folkhälsostrateg
Telefon: 0586 - 622 43
E-post: folkhalsoenheten@karlskoga.se

Det här förväntar vi oss av dig
som ungdom

Telefon:

Vid frågor och synpunkter

•

E-post:

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog
med representanter för ungdomar, personal
och politiker.

•
•
•

Adress:

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av
vad unga invånare kan förvänta sig av de
kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

•

Namn:

Vad är ett kvalitetsåtagande?

•

Stärka ungdomars delaktighet och
inflytande
Stärka kommunens arbete med ung
demokratiutveckling
Arrangera politikerluncher för unga och
politiker
Lyssna aktivt i mötet med ungdomarna
Respektera dialogen och ta den på allvar
Återrapportera dialogen till ungdomar,
nämnder och kommunfullmäktige
Återkoppla till ungdomar vid förslag om
förändring

Om du vill att vi kontaktar dig, behöver du fylla i namn och adress, e-postadress eller telefonnummer.

Ett kvalitetsåtagande för politikerlunchen
är viktigt för att tydlig göra rollerna samt att
tydliggöra förväntningarna på tjänsten och de
olika åtaganden som finns inom metoden.

•

Hjälp oss att bli bättre - berätta vad du tycker!

Politikerlunchen är en metod för att stärka
ungdomars delaktighet och inflytande samt
ett sätt att stärka demokratifostran i kommunerna.

Vi åtar oss att...

Håller vi vad vi har åtagit oss? Skicka in dina synpunkter, antingen via denna talong (texta gärna) eller via vårt
webbformulär på www.karlskoga.se/tyckomkarlskoga. Du kan lämna synpunkten anonymt, men vill du ha ett
personligt svar fyller du i dina kontaktuppgifter.

Tjänsten politikerlunch

