
   
 
Demokratin 100 år 
 
Arvidsjaurs kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 
rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, 
korruption och rasism. 
 
Arvidsjaur vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att; 

- Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. 
Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet. 

- Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
- Bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället 

 
Aktör 
Arvidsjaurs kommun (samiska: Árviesjávrrie gielda) är en kommun i Norrbottens län i landskapet 
Lappland i Sverige. Kommunen har gränser mot kommunerna Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå, 
Skellefteå, Norsjö, Malå och Sorsele. Centralort är Arvidsjaur vilket gör Arvidsjaur till en av 42 
kommuner som har ett tidigare municipalsamhälle som centralort.  
 
Kommunen ingår sedan den 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för samiska språket vilket 
garanterar särskilda rättigheter för kommuninvånare som talar samiska. 
 
Näringslivet domineras av besöksnäringen där test- och eventindustrin bidrar stort under 
vintersäsongen. Skogsnäringen har varit en av basnäringarna och har alltjämt stor betydelse. 
Arbetsgivarna är offentliga till mera än 50 %. Armens jägarbataljon som ska bli Norrlands 
Dragonregemente K4 fr o m 2022 är den största arbetsgivaren bland de offentliga efter kommunen. 
 
Organisationens interna åtagande 
Arvidsjaurs kommun står upp för det demokratiska systemet genom att sprida kunskap och 
medvetenhet och bidra till det demokratiska samhället genom vårt arbete. Det politiska arbetet 
formeras i den tvärpartipolitiska Mål- och Demokratiberedningen under Kommunfullmäktige. 
 
Aktiviteter 2021 
2021 – preliminär plan Ungas Inflytande och delaktighet 

• Demokratidag för Fridhem och Sandbackaskolan. Förhoppningsvis kan vi genomföra Dialog 
och demokratidag som vanligt under höstterminen -21. TEMA: Demokrati 100 år. Kan ev 
utvidgas till att innefatta samtliga förskole och skolenheter. Unga möter beslutsfattare 
(tjänstemän och politiker) 

• Mångfaldsveckan 2021 v 43 har tema Demokrati 100 år 

• Utbildning av elevråd 

• Föreläsningar Edna Eriksson (om Demokrati och samtida hot mot Demokratin) för elever, 
allmänhet, personal och politiker och föreningsliv – digitalt? Under v 43 om möjligt 

• Förskolor arbetar med barnkonventionen 



   
 

• Uppstart kulturcrew där unga arrangerar för unga, i syfte att stimulera/uppmuntra ungt 
engagemang, utbilda unga i att arrangera och söka finansiering genom Leader 123 kör, 
framtidsbank och TALKO (unga i glesbygd) , igångsättning är uppskjutet p g a pandemin, 
initiativet är regionalt (Norrbottensmusiken/Region Norrbotten) och vi har tackat ja till att 
haka på. 

• Let’s go – barnstaden 2021 på TEMA: Demokrati 100 år, för att på ett lustfyllt sätt lära barn 
om hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt och fungerar 

• Demokratiska utemiljöer – bygglekplatser där besökare är med och utformar utemiljöer som 
stimulerar till kreativitet, deltagande, social interaktion och fysisk aktivitet – ansök om 
externa medel i samverkan med arkitekt och förskolorna + påbörja demokratiskt 
konstprojekt för utsmyckning av tillbyggnad Tallbackaskolan (söka regionala medel för 
projekt mot Kultur och Demokrati 100 år). 

• Ev intervjuaktivitet/lunchmöten mellan unga och beslutsfattare om/när pandemin tillåter – 
kommer ev att genomföras digitalt/skriftligt.  

 
Organisationens externa åtagande 
Verka för ett samhällsklimat präglat av öppenhet och respekt. 
Aktiviteter 2021 

• Let´s go Kids- Ett projekt riktat till barn där man bygger en ministad med arbetsplatser, 
skatteverk, arbetsförmedling, nöjen och ”kommunhus”. Man har en lokal valuta för 
utbetalning av löner samt inbetalning av skatt och/eller för att betala för nöjen och kultur. 
Idén kommer från Tyskland där en kvinna från DDR ville hitta ett sätt att ”vaccinera” barn 
mot diktatur. Vi har kört detta i två år under Let´s go Arvidsjaur dagarna i juli och det är 
mycket populärt. 

• Fortsatta medborgardialoger med näringslivet, byagrupperna, pensionärer och 
funktionsvarierade med flera, där nya digitala lösningar används. 
 

 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Löpande informera på kommunens webbsida sociala medier om arbetet i demokratins tjänst. 
Aktiviteter 2021 

• Tema Demokratin 100 år med minst 4 artiklar under året på hemsidan med personer med 
anknytning till det politiska livet bakåt i tiden och om hur demokratin har utvecklat 
samhället. 

• Efter politiska möten alltid informera informatören om viktiga punkter att förmedla i 
presskontakter och eller hemsida. 

• Löpande uppdatering efter varje möte i likhet med Corona-rapportering 
 

 
Undertecknare 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 


