
   
§ 2 
 
Demokratiåtagande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
1. skolan anordnar temaprojekt kring demokrati under hösten 2021 
2. demokratiföreläsning genomförs för fullmäktige hösten 2021 
3. internutbildning genomförs för personal, löpande under året. 

4. under 2021 kommer Pajala kommun i sina sociala kanaler att dela 

information som är kopplade till åtagandena. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Ärendet 

 
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och 
genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. 
Under rubriken Vår demokrati - värd att värna varje dag samlar vi aktörer 
som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att 
den står sig stark även de kommande 100 åren. 
Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som 
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att 
stärka demokratin. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 
100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera en nationell 
samling 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 åtar sig att under åren 2020-2021 bidra 
till de åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett stort 
antal aktörer kommer att skriva under deklarationen. 
 
Aktörernas åtaganden  
 
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 
rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från 
diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi 
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, 
 
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
 
• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. 
 
 
 
 
 



   
§ 2 forts. 
 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
 
Hammarström (S) föreslår att 
 
1. skolan anordnar temaprojekt kring demokrati under hösten 2021 
2. demokratiföreläsning genomförs för fullmäktige hösten 2021 
3. internutbildning genomförs för personal, löpande under året. 

4. under 2021 kommer Pajala kommun i sina sociala kanaler att dela 

information som är kopplade till åtagandena. 
 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att kommunstyrelsen föreslår att 
 

1. Intern utbildning riktat till elever, information via digitala medier 
kring dom aktiviteter som genomförs under året, digitala 
informationer riktat mot medborgare och näringsliv. 

2. Tidpunkter för genomförande tas fram. 
 
 
 
_____ 
 
Protokoll skickas till 

Kommunkansliet 

 


