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Deklaration för en stark demokrati 
 
Regionfullmäktige presidium har givit regiondirektören uppdrag att till regionfullmäktiges 
sammanträde i juni 2020 bereda ett ärende för att kunna anta Deklaration för en stark 
demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del av 
kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att 
värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det 
är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar 
deklarationen tar ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och 
tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För 
att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig: 

• Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska 
systemet 

• Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och 
• Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.  

 
Region Jämtland Härjedalen vill verka för att befästa demokratins värderingar och lämnar i 
samband med undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati följande åtaganden: 

Gästföreläsning av Kommittén Demokratin 100 år.  
Kommittén Demokratin 100 år och demokratiambassadören Peter Örn kommer i samband 
med demokratideklarations undertecknande att besöka regionfullmäktiges sammanträde i 
juni 2020 för att tala om Kommitténs arbete och värdet av att ta fasta på och lyfta fram de 
demokratiska värderingarna i vår samtid.  

Framtagande av ett inriktningsdokument för inflytande och demokrati 
Region Jämtland Härjedalen kommer under 2020 att ta fram ett regionövergripande 
inriktningsdokument vars syfte är att peka på hur regionen ska arbeta med inflytande- och 
demokratifrågor. Tanken är att detta dokument ska vara en idéskrift som visar på olika sätt 
att arbeta med inflytandefrågor och vikten av att inkludera medborgarna i regionfrågor.  

Inrättande av ett Levande bibliotek 
Levande bibliotek är något som finns inom flera regioner runt om i landet och kan beskrivas 
som en ”pool” av personer med egen erfarenhet av, i det här fallet, hälso- och sjukvården. 
Deltagarna får beskriva vad de har för erfarenheter och på vilket sätt de kan tänka sig att 
bidra. Verksamheter som sedan önskar ha patientmedverkan i något utvecklingsarbete kan 
vända sig till det Levande biblioteket för att ”låna” en person. Då sker en form av matchning 
och en förfrågan går ut till deltagare i levande bibliotek. Region Jämtland Härjedalen har 
sedan flera år så kallade brukarråd som drivs enligt liknande princip men regelverket är i 
stort behov av revidering. I samband med denna revidering tas ett helhetsgrepp kring 
brukarmedverkan där Levande bibliotek är det sätt som regionen önskar arbeta med dessa 
frågor.  
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Beakta mänskliga rättigheter och främja likabehandling 
Det är viktigt att alla medarbetare agerar utifrån gemensamma värderingar och ett 
gemensamt förhållningssätt – i det ingår såväl värdegrund som kärnvärden och vision. Det 
till grund för alla möten i vardagen och handlar om etik och moral och det ansvar som alla 
medarbetare har att värna om demokratin. Region Jämtland Härjedalens värdegrund 
bygger på de sex grundläggande principer som gäller för all offentlig verksamhet i Sverige.  

- Demokrati - all offentlig makt i Sverige utgår från folket.  
- Legalitet - den offentliga makten utövas genom lagarna.  
- Objektivitet - alla ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet.  
- Fri åsiktsbildning  
- Respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet.  
- Effektivitet och service.  

Alla Region Jämtland Härjedalens verksamheter ska beakta mänskliga rättigheter och 
främja likabehandling. Genom att underteckna Deklarationen påminns vi alla medarbetare 
om regionens värdegrund. 

Fortsätta stärka rollen som samisk förvaltningsmyndighet 
Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet. Att vara samisk 
förvaltningsmyndighet innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska 
språk. Region Jämtland Härjedalens ambition är att samiska perspektiv ska finnas med och 
bli synliggjorda i de flesta av våra verksamhetsområden. Det är ett långsiktigt och ständigt 
pågående arbete. Här ingår bland annat att samverka med andra samiska 
förvaltningsmyndigheter.   

Lyfta fram minoriteter och andra utsatta grupper  
Region Jämtland Härjedalen vill genom undertecknandet av Deklarationen lyfta fram och 
värna om minoriteters och andra utsatta gruppers möjlighet att kunna göra sin röst hörd. 
Regionen vill driva på en fortsatt utveckling av de etablerade samrådsgrupperna, stärka 
deras medverkan och uppmuntra till ett aktivt deltagande i de frågor som regionen hanterar.    
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