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Kommunstyrelsen

Åtagande i Demokratideklaration för Växjö kommun
Förslag till beslut
•

Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna åtaganden i
Demokratideklarationen

Bakgrund
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta ”Kommittén Demokratin 100 år”samling för en stark demokrati”. Beslutet grundar sig i att det år 2021 är 100 år
sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige genom det första riksdagsvalet där
både kvinnor och män fick rösta. Regeringen ser det också som ett unikt tillfälle att
bemöta de utmaningar som demokratin står inför idag.
Kommittén har i uppdrag att under 2018–2021 planera, samordna och genomföra
en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Uppdragets syfte är att
skapa en nationell samling för en stark demokrati med huvudbudskapet: ”Vår
demokrati – värd att värna varje dag”. Insatser och aktiviteter ska planeras och
genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med
demokratifrågor och nå ut till en stor del av befolkningen. De ska bidra till ökad
delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin. Kommittén ska
uppmuntra en bredd av aktörer att delta, såsom skolväsendet, det civila samhället,
myndigheter och kommuner. De insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra
till att främja demokratin i hela landet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1
juni 2022.
Beslutet om att underteckna demokratideklarationen har antagits av
kommunstyrelsen vid tidigare beslut. Genom att presentera en rad åtaganden och
genom själva undertecknandet av deklarationen åtar sig Växjö kommun att aktivt
stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska
systemet och bidra till det demokratiska samtalet. Växjö kommuns åtaganden
kommer genomföras under 2021.
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Växjö kommun antog i oktober 2019 hållbarhetsprogrammet ”Hållbara Växjö 2030”.
Programmets framtagande har haft ett tydligt fokus på inkludering och delaktighet
genom dialoger runt om i kommunen där över ca 1500 deltagare i form av invånare,
civilsamhälle och näringsliv har bidragit med medskick för ett mer hållbart Växjö.
Bland hållbarhetsprogrammets nio identifierade utmaningar finns bland annat
jämlikhet och jämställdhet, kunskap, livslångt lärande och utbildning samt trygghet
och samhällsgemenskap där demokratin genom dialog, inflytande och delaktighet
är en viktig del i ett hållbart Växjö 2030. Invånardialog är en viktig del i den
demokratiska processen, beslutsfattandet och för genomförandet av
hållbarhetsprogrammet, varför Växjö kommun ser vikten av att ansluta sig till
deklarationen för en stark demokrati. Växjö kommun har också de senaste åren,
inom ramen för projektet ”Vision 2050” fokuserat på att stärka och utveckla
formerna för dialog och delaktighet.
Hösten 2020 planeras återkoppling runt om i kommunen av de dialoger som
utgjorde underlag för hållbarhetsprogrammet med budskapet att alla tillsammans
behövs för, och är en del av, ett mer hållbart Växjö 2030. Inom ramen för
demokratideklarationer åtar sig Växjö kommun, i samverkan med Länsstyrelsen
Kronoberg och andra aktörer, att verka för att befästa demokratiska värderingar,
stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer.
Nedan presenteras åtaganden för Växjö kommun;

•

Växjö kommun åtar sig att arrangera öppna och riktade dialoger
kring de demokratiska värderingar samt mänskliga rättigheter.
Denna satsning ska verka för att fler får ökad kunskap om det
demokratiska systemet och om sådant som hotar det.

•

Växjö kommun samlar förtroendevalda och tjänstepersoner för att
diskutera och problematisera den lokala demokratin genom
invånardialog. Vi stärker denna satsning och verkar för att fler får
ökad kunskap om det demokratiska systemet och om sådant som
hotar det.

•

Växjö kommun kommer tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg
arrangera aktiviteter kring demokrati och mänskliga rättigheter.
Genom samarbetet kommer vi dra nytta av varandras arenor och
perspektiv och använda skattemedel effektivt och klokt.

•

Samtliga kommunens verksamheter ska beakta mänskliga
rättigheter och främja likabehandling. Genom att skriva under
deklarationen tydliggörs ambitionen att stärka mänskliga
rättighetsfrågor över kommunen.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunchefen

För kännedom
"[Skriv text här]"

Monica Skagne
Kommunchef

Gunilla Friman
Förvaltningschef
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