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•
•

Det här förväntar vi oss av dig
Vid frågor och synpunkter
Folkhälsostrateg
Telefon: 0586 - 622 43
E-post: folkhalsoenheten@karlskoga.se

•

att du engagerar dig i de frågor som berör
dig samt bidrar med dina åsikter.

•

att du vid intresse aktivt söker den information som kommunen tillhandahåller via
kommunens hemsida, samt sociala medier.

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.

•

Telefon:

•

E-post:

•

Adress:

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

•

Namn:

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

•

arrangera ungdomsforum för unga och
politiker att diskutera viktiga frågor.
skapa innehållet i ungdomsforumet utifrån
frågor som är viktiga för ungdomar.
samordna och stötta ungdomsråd i kommunerna.
uppmuntra och informera unga medborgare
om deras demokratiska rättigheter.
återkoppla med information till ungdomar
genom kommunens hemsida, samt sociala
medier.
göra studiebesök vid kommunernas
samtliga högstadie- och gymnasieskolor
varje läsår, utifrån ung medborgardialog.
årligen följa upp arbetet med ung medborgardialog tillsammans med ungdomar.
genomföra politikerluncher.

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

Vad är ett kvalitetsåtagande?

•

Hjälp oss att bli bättre - berätta vad du tycker!

Enligt barnkonventionen har ungdomar rätt
att få vara delaktiga och påverka i beslut som
fattas i en kommun.
I Karlskoga och Degerfors har folkhälsonämnden det övergripande ansvaret för barnkonventionens genomförande och
utveckling. Folkhälsoförvaltningens uppdrag
är att stärka ungdomar. Arbetet styrs av barnoch ungdomspolitisk policy och folkhälsopolitiska planer.

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 ung medborgardialog

