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Demokratideklaration, Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun är, som landets övriga kommuner, en stor del av det
demokratiska samhället. Genom det dagliga arbetet strävar kommunen efter att
demokratin stärks bland annat genom att kommunens medlemmar får ta del av
de beslutande politiska organens kallelser och protokoll för att kunna följa med i
beslutsgången och vilka beslut som tas i kommunen.
Utöver det allmänna arbetet inom kommunen gentemot medlemmarna ingår
Hallsbergs kommun i ett samarbete med övriga kommuner i Sydnärke där bland
annat ett ungdomsråd startades upp 2018. Detta råd ska vara ett bra verktyg för
att nå ut till kommunens ungdomar som är de medlemmar i kommunen som kan
tänkas bli engagerade i den politiska/demokratiska världen inom några år. Det är
därför viktigt att fortsätta och även att utveckla arbetet med att stärka deras
kunskap om demokrati. Genom deltagande i ungdomsrådet planerar Hallsbergs
kommun att arbeta externt med demokratifrågor framöver tillsammans med
kommunerna i sydnärke.
Inom kommunens organisation finns idag inget organ som övergripande
diskuterar demokratifrågor, som inte rör ett specifikt ärende.
Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att någon nämnd eller utskott
inom kommunen kan få mer ansvar för att diskutera och utreda olika
demokratiaspekter inom kommunens arbete. Utredningar och material som tas
fram av detta organ kan sedan redovisas i fullmäktige för att lyfta frågorna vidare i
kommunen och göra fler delaktiga. Detta skulle kunna stärka kommunens arbete
och kunskaper inom demokratifrågor och komma till nytta för hela Hallsbergs
kommuns fortsatta demokratiarbete. Kommunen beräknas då uppnå ett internt
kunskapslyft och stärkande av demokratin.
Hallsbergs kommun vill återkomma efter att ärendet har kunnat beredas noggrant
i berörda organ i kommunen. En sådan beredningsomgång beräknas vara slutförd
före oktober månads utgång.
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