
Organisationens interna åtagande 
100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en lång tid. Därför kommer Lindesbergs kommun 
under 2021 att anordna en utbildningsdag för kommunens förtroendevalda och tjänstemän med 
tema den svenska demokratins historia. Detta för att öka medvetenheten bland förtroendevalda och 
tjänstemän samt verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. 
 
Organisationens externa åtagande 
Under 2021 planerar Lindesbergs kommun anordna en demokratidag där politiker och 
representanter för kommunens förvaltningar träffar ungdomar i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar. Målgruppen för demokratidagen är ungdomar 13-25 år som är 
boende eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet med demokratidagen är att för kommunen 
lyssna till ungdomars synpunkter inom olika områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i 
olika frågor. Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten 
och möjliggöra för kommunen på ett av flera systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  
 
Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen anordnat en demokratidag för ungdomar i kommunen. 
I samband med att den årliga demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har kommunstyrelsen 
tagit fram en riktlinje som kontinuerligt uppdateras för att stämma överens efter behov och 
önskemål. Riktlinjen reviderades senast i september 2020 och gäller fram till och med 2023. 
Lindesbergs kommun kommer fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, bland annat genom 
att få in ungdomar med funktionshinder. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Lindesbergs kommun kommer i samband med att åtagandena genomförs under 2021 kommunicera 
dessa på hemsidan: 
-Demokratidagen syftar till att ha dialog med den nya och växande generationen, ungdomar mellan 
13-25 år.  
-Utbildningen syftar till att ge förtroendevalda och tjänstemän bakgrund om demokratin och dess 
betydelse, då och idag.   
-Lindesbergs kommun kommer även sprida kännedom om kommunens arbete kring demokrati. 
 
Om aktören 
Lindesbergs kommun är beläget i norra Bergslagen och tillhör Örebro län. Kommunen har cirka 23 
500 invånare och är en kommun med glödande engagemang för både företagande och idrott. 
Förutom Lindesberg ingår tätorterna Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. 
 


