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Tjänsteställe, handläggare

Regionkansliet, Anna Swift-Johannison

Datum

2020-09-11

Beteckning

PM- Demokratiåret

Demokrati, folkhälsa, hållbarhet
Jämlikhet, jämställdhet, integration, kulturförståelse, tillit och trygghet

Externt
Det externa arbetet med demokrati i Region Örebro län knyter an till det
utvecklingsarbete som sker inom ramen för den Regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Ett av RUS:ens utvalda områden är social sammanhållning och demokrati. Detta kan
specifikt kopplas till arbetet med jämlik och jämställd hälsa och med verkställigheten
av länets kulturplan, där kultur lyfts fram som en mänsklig rättighet.
En stor fråga under 2021 kommer att vara omstart efter Covid-19. Det är viktigt att
involvera medborgare i detta arbete, varför medborgardialog i några av de hårdast
drabbade områdena planeras.
Under 2021 kommer arbetet med länets Demokratinätverk att intensifieras.
Nätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte:
• främja, stärka och värna arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter
• stärka förtroende och tillit till demokratiska institutioner och arenor i Örebro
län
• motverka diskriminering, antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet och
rasism i Örebro län

Internt
Internt i Region Örebro län sker arbetet nära kopplat till implementeringen av det
reviderades hållbarhetsprogrammet som planeras antas i fullmäktige i november
2020. Programmet bygger i hög grad på inkludering och icke-diskriminering. Det
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kommer att följas av dialog och utbildningsinsatser, framför allt i syfte att förbättra
bemötande och inkludering. Arbetet är starkt kopplat till regionens arbete med
värdegrund och sker i samverkan med våra fackförbund.

Kommunikation
För att genomföra ovanstående satsningar krävs en genomtänkt
kommunikationsinsats. Vi kommer att
• Ta fram informationsmaterial
• Arbeta med våra tidningar Tillsammans och Leva
• Genomföra dialog via Instragram och Facebook
• Genomföra kommunikation genom skärmar i väntrum
• Genomföra föreläsningar riktade mot såväl allmänhet, patienter/anhöriga,
som personal
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