ماذا تفعل البلدية؟

أنت من يق ّرر .حينام تص ّوتون يف االنتخابات البلدية،
فإنك أنت وجميع املؤهَّلني للتصويت يف سو ِدرتاليِه من
يختارون األشخاص الذين سوف يديرون بلديتنا .ولكن
انتخاب السياسيني ليس الطريقة الوحيدة للتأثري .وفيام
ييل ميكنك أن تقرأ املزيد عن اإلمكانيات املتوفرة ليك
تكون عىل اطالع فيام يجري يف البلدية وليك تؤثر عليه.
إن السياسيني الذين ينتخبهم املواطنون هم الذين
يديرون شؤون البلدية .ويعمل هؤالء السياسيون يف
يعي مجلس إدارة البلدية.
مجلس البلدية الذي بدوره ّ
يدير مجلس إدارة البلدية كافة األعامل يف البلدية
وينسقها ويتحمل مسؤولية االقتصاد يف البلدية.

القرارات الكربى

إن مجلس البلدية هو الذي يتخذ القرارات الهامة
والحاسمة يف البلدية ،كامليزانية مثالً وحجم الرضائب
التي يدفعها سكان البلدية .وينعقد مجلس البلدية 10
مرات بالسنة ،وكل هذه االجتامعات تكون مفتوحة
أمام عامة الناس ليحرضها من يشاء.

اللجان واإلدارات

يقرر مجلس البلدية ما هي اللجان التي يجب أن تكون
موجودة ويختار األعضاء يف تلك اللجان .وكأمثلة عىل
اللجان املوجودة يف سو ِدرتاليِه ميكن ذكر :لجنة شؤون
البيئة ،ولجنة الشؤون االجتامعية ،ولجنة الشؤون الثقافية
وأوقات الفراغ .وتتحمل اللجان مسؤولية األعامل اليومية
تحض القضايا التي سوف يتخذ
ضمن البلدية ،وهي ّ
مجلس البلدية قرارات بشأنها ،وهي تقوم بتنفيذ القرارات
التي يتخذها املجلس .ويقوم املوظفون يف مختلف
املكاتب بتنفيذ هذه األعامل اليومية .قد تكون مهامت
العمل :منح تصاريح للبناء أو تقديم الدعم االقتصادي أو
تنظيم رعاية املسنني .واجتامعات اللجان تبقى مفتوحه
رسية أو التي
لعامة الناس ،باستثناء القضايا التي تخضع لل ّ
تتعلق مبامرسة صالحيات السلطات.
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حول البلدية

لدى سو ِدرتاليِه تنظيم هائل يشمل كالً من اإلدارات
والرشكات التي يعمل لديها ما يقرب من  6000شخص.
ولدى البلدية العديد من املهام؛ اعتبارا ً من العثور
عىل مساكن وحتى تقديم الدعم واإلسهام يف حياة
االتحادات والجمعيات الناشطة .ويجب أن يشعر كل
من يتواصل مع أعامل بلدية سو ِدرتاليِه بأنه يتمتع
بنفس الفرص والحقوق والواجبات .كام أن البلدية متلك
أيضاً العديد من الرشكات ،مثل رشكة الكهرباء تِلجِه
إينريجي ( )Telge Energiورشكة اإليجار تِلجِه بوستا ِدر
( .)Telge Bostäderوكذلك متلك البلدية حصصاً يف
عدة رشكات ،مثل رشكة سو ِدر إينريجي ()Söderenergi
التي تدير محطة إيغيلستا فريكيت (.)Igelstaverket

كيف ميكنك أن تؤثر

باإلضافة إىل انتخابك ممثلني يف مجلس البلدية كل أربع
سنوات ،ميكنك أن تؤثر يف البلدية بطرق أخرى.

اقرتاحات املواطنني

اجعل صوتك مسموعاً! بوسع الجميع أن يتقدموا
بأسئلتهم واقرتاحاتهم إىل مجلس البلدية .وميكنك أن
تفعل ذلك عن طريق استامرة خاصة ترسلها إىل البلدية.
تجد االستامرة يف املوقع:
sodertalje.se/medborgarforslag

قل رأيك
ْ

إن ما يصلنا من آراء وثناءات وشكاوى يتيح لنا أن
نعرف آراء املواطنني وما ميكن تحسينه.
وح ّبذا لو تقدم لنا رأيك بأعاملنا عن طريق املوقع:
sodertalje.se/synpunkt

اسأل البلدية

ميكنك أن تطرح أسئلتك مبارشة عىل السياسيني
واملوظفني يف البلدية من خالل االتصال الهاتفي أو
الرسائل الربيدية أو الربيد اإللكرتوين.

© Pontus Orre

اطلب الحصول عىل الوثائق العلنية

إذا أردت أن تتعمق بأمر ما يف البلدية ،مثل التحقق من
مطعم املدرسة التي يدرس أطفالك فيها أو مثل ترصيح
بناء أحد جريانك ،فمن حقك أن تتصل بالبلدية وتطلب
االطالع عىل الوثائق املتعلقة بتلك القضية.

االستفتاء الشعبي

يحق لك أن تطالب بإجراء استفتاء شعبي يف إحدى
القضايا البلدية .ويلزمك يف هذه الحالة أن تجمع تواقيع
وأسامء وعناوين من  6,300شخص ( 10%من املؤ َّهلني
للتصويت) يف سو ِدرتاليِه.

اإلنخرط يف السياسة

ميكنك أن ترشح نفسك لشغل منصب يف مجلس البلدية
من خالل انخراطك يف أحد األحزاب السياسية – أو
تأسيس حزب جديد.

االجتامعات البلدية

يرحب مجلس البلدية بالجميع للحضور واالستامع إىل
االجتامعات التي يعقدها .كام يجري بثّ االجتامعات

مبارشة عىل املوقعsodertalje.se/webb-tv :
ميكنك أيضاً أن تطلع عىل محارض االجتامعات الحقاً.
وتجد املعلومات املتعلقة مبواعيد اجتامعات اللجان يف
املوقع.sodertalje.se/namnder :

مجلس شؤون املعاقني

إن مجلس شؤون املعاقني هو هيئة استشارية يف
القضايا التي تتعلق باألشخاص املصابني بتأخرات
وظيفية .ويتبع هذا املجلس إىل مجلس إدارة البلدية
ويتعاون مع منظامت املعاقني.
ميكنك أن تطرح أمرا ً ما وسوف يتم التحقيق فيه واتخاذ
اإلجراءات والر ّد عليه.
اقرأ املزيد يف املوقعsodertalje.se/handikapprad :

مجلس شؤون املتقاعدين

يعترب مجلس شؤون املتقاعدين منتدى ملنظامت
املتقاعدين .ويوفر هذا املجلس إمكانية نقل وجهات
النظر املتعلقة بأعامل البلدية ،كام أنه يقرتح
التعديالت .وحبّذا لو تقدم لنا رأيك بأعاملنا عن طريق
املوقعsodertalje.se/synpunkt :
اقرأ املزيد يف املوقعsodertalje.se/pensionarsrad :
سو ِدرتاليِه مدينتنـا
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القرارات :طريقة اتخاذ القرارات

نعرض فيام ييل ما يجري عندما تقدم اقرتاحاً أو طلباً
إىل البلدية.

 2015باألرقام

› 93.202شخصاً يسكنون يف سو ِدرتاليه
› 32.23%هي نسبة الرضائب يف بلدية سو ِدرتاليه
› 39.2عاماً هو متوسط العمر
› 6.934شخصاً يتنقلون يومياً للعمل يف سو ِدرتاليه
› 1.191طفالً ُولِدوا يف سو ِدرتاليه
› 80لغة تقريباً موجودة يف سو ِدرتاليه
› 86بحرية توجد يف البلدية
› 707جزيرة
› 17مدرسة أساسية تابعة للبلدية
› 7.500رشكة مسجلة يف عام 2015
› 600رشكة جديدة تتأسس كل عام يف سو ِدرتاليه
› 47.377مكان عمل يف سو ِدرتاليه

 .1يتم استالم الوثيقة ويجري تدوينها يف السجل
اليومي .وهذا يعني أنه يتم تسجيلها
وختمها بتاريخ يوم استالمها.
وتصبح الوثيقة اآلن قضية.
 .2تصل القضية إىل موظف مسؤول.
يقوم املوظف املسؤول بإعداد
أساس للقرار .ويف بعض األحيان
يلزم إحالة القضية إىل لجان أو
سلطات أخرى ،وإىل منظامت وأفراد .يكتب املوظف
املسؤول اقرتاحاً بالقرار.
 .3اتخاذ القرار .اعتامدا ً عىل طبيعة القضية ،ميكن أن
تتخذ اللجنة القرار أو أن تعطي الصالحية يف اتخاذ
القرار إىل أحد املوظفني .إن كانت اللجنة هي التي
تتخذ القرار ،فيحصل كل السياسيني عىل املستندات
التي أعدّها املوظف املسؤول ،وذلك يف وقت ٍ
كاف
قبل االجتامع الذي يجري فيه اتخاذ القرار .ويجري
تدوين القرار يف محرض االجتامع .توجد محارض
االجتامعات يف املوقع.sodertalje.se/namnder :
 .4وأخريا ً يقوم املسؤولون بتنفيذ القرار ويقومون
بتبليغ األشخاص املعنيني مبا قررته اللجنة .قد يتعلق
األمر بطلب أحد األشخاص يف الحصول عىل ترصيح
للبناء ،فإما أن يحصل عىل موافق ٍة أو عىل ٍ
رفض
لطلبه .عندها ميكن الطعن بهذا القرار .بعد االنتهاء
من القضية تتم أرشفتها.
 .5ميكن الطعن بالقرار .كيفية الطعن :ميكنك أن تطعن
متس
بقرارات البلدية .إذا كان القرار يتعلق بأمور ّ
جميع سكان البلدية ،فيسمى الطعن "إعادة النظر
يف قانونية القرار" .ميكنك أن تقرأ املزيد عن كيفية
سري األمور يف املوقع.sodertalje.se/overklaga :
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 100كرونة من الرضائب ُصفت
كام ييل يف عام :2015
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

كرونة

املدرسة األساسية23.30.................................
أنشطة ذوي التأخرات الوظيفية 15.89...........
رعاية وعناية املسنني 12.72...........................
نظام مالحظة األطفال11.38..........................
التعليم يف املرحلة الثانوية 7.92.....................
فعاليات اجتامعية لألطفال والشباب
والكبار5.78..................................................
دعم اإلعالة5.76...........................................
أنشطة أخرى5.01.........................................
املكتبة ،الثقافة ،أنشطة أوقات الفراغ4.22......
فائض العام 3.03...........................................
الشوارع والطرق ومواقف السيارات 2.14.......
تعليم الكبار1.05..........................................
خدمة اإلنقاذ والحامية 0.88..........................
الحدائق والغابات0.47..................................
إجراءات سوق العمل 0.28............................
حامية البيئة والصحة0.17.............................

