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Östhammars kommun och utvecklingsgrupperna vill uppmuntra och stärka lokala initiativ och
utvecklingsprocesser. Utvecklingsgrupperna är bildade utifrån sina kunskaper om respektive
geografiskt område. Därför finns möjligheten att bilda lokala utvecklingsgrupper utifrån
geografiska områden/orter/bygder, med ekonomiskt stöd från kommunen.

En utvecklingsgrupp ska:









föra fram lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter
aktivt arbeta för att uppnå representativitet för boende på orten
vara öppen för deltagande för deltidsboende och verksamma
stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det
gemensamma kommunala utvecklingsarbetet
bjuda in allmänheten till öppna och annonserade möten
offentliggöra på vilka sätt allmänheten kan lämna förslag och synpunkter till
utvecklingsgruppen
hålla mötesprotokoll offentliga
utse kontaktperson/ordförande och ekonomiansvarig/kassör

Kommunens åtaganden
Kommunen informerar utvecklingsgrupperna regelbundet om väsentliga och aktuella frågor
som berör respektive område.
Kommunen bjuder in till arbetsmöten minst två gånger per år. Kommunens representation
kommer att spegla det område parterna väljer att fokusera på
Kommunstyrelsen konstituerar årligen (i samband med årsredovisning) befintliga och nya
utvecklingsgrupper.

Östhammars kommun och utvecklingsgrupperna skall sträva mot;
Utvecklingsgrupperna ska kunna utgöra ett lokalt bollplank för kommunens tjänstemän vid
handläggning av ärenden där lokal kunskap är värdefull.
Att tidigt involvera utvecklingsgrupperna i arbetet när det gäller frågor som har stor och
långsiktig betydelse för området
Kommunen ska betrakta utvecklingsgrupperna som en tillgång och resurs i det lokala
utvecklingsarbetet.

Årsredovisning och ekonomi
Årsredovisning/verksamhetsberättelse ska vara kommunen tillhanda 1 mars årligen och ska
innehålla:



genomförda aktiviteter
redovisning av disponerade medel

En utvecklingsgrupp får disponera 17500 kr per år inom ramen för uppdraget.
Fakturorna skickas till Östhammars kommun, med gruppens namn, tydligt specificerat utlägg
och granskningsattesterad av gruppens kontaktperson/ordförande.
Arvoden till ledamöter ersätts inte.
osthammar.se

