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Länsstyrelsen i Örebro län - åtaganden enligt    
Demokratideklarationen 
 
Landshövding Maria Larsson var den första att skriva under 
Demokratideklarationen. Detta skedde under Demokratidagen den 4 
september, då Länsstyrelsen i Örebro län anordnade en Demokratidag.  

 
Länsstyrelsen i Örebro län 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 

 
Aktiviteter innan deklarationens undertecknade 
 
Intervju med Landshövdingen i Nerikes Allehanda 
Lördagen den 31 augusti publicerades en intervju med Landshövding Maria 
Larsson i Nerikes Allehanda. Där informerades bland annat om den 
kommande Demokratidagen den 4 september och om 
Demokratideklarationen. Landshövdingen betonade Länsstyrelsens och 
andra myndigheters ansvar när det gäller att kraftfullt ta avstånd från 
extremism och rasism, i det dagliga arbetet. 
 
Debattartikel i Nerikes Allahanda 
En debattartikel, ”Vi måste värna demokratin” undertecknad av 
Landshövding Maria Larsson och Demokratikommitténs ordförande Peter 
Örn, publicerades i Nerikes Allahanda den 1 september. 
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Artikeln belyste tre huvudfrågor: 

• Demokratiskt utanförskap 

• Ett hotat demokratiskt samtal 

• Antidemokratiska aktörer 
 
Demokratidag den onsdagen den 4 september i Örebro 
Dagen innehöll ett brett och varierat program;  
 

1.  Möte med länsstyrelsens personal  
Föreläsning av Peter Örn, diskussionsfrågor i bikupor; 

• Demokratins utmaningar i länet 

• Hur är ditt sakområde kopplat till demokratin  

• Finns det behov av att stärka Länsstyrelsens demokratiarbete? Om 
ja, på vilket sätt?  
 

2. Träff med gymnasieungdomar  
Föreläsning av Peter Örn 
Interaktiva övningar: åsiktlinjen och påverkanstorg med huvudfrågan: Hur 
kan demokratin i Sverige stärkas? 
 

3. Strategiskt samtal  
Representanter från i huvudsak civilsamhället, ett fåtal myndigheter samt 
några kommunala företrädare   
Tema: ”Hur kan vi jobba för att stärka demokratin för framtiden” 
 

4. Middag inklusive samtal med länets politiker  
Möte med kommunstyrelsernas ordförande, representanter från universitetet 
samt regionen. 
Temat vid middagen var ”Den kommunala demokratins framtid, hur kan vi 
jobba för att hålla den lokala demokratin levande 
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Aktiviteter efter Demokratidagen den 4 september 2019 
 
Rundabordssamtal i samband med besök av Dr Mukwege  
En av förra årets fredspristagare, Dr Mukwege, besökte Örebro under några 
dagar i oktober i samband med Mänskliga rättighetsdagarna. Han 
medverkade bland annat i en uppmärksammad fredskonferens och som   
föreläsare på universitetet under temat ”Hedersvåld, våldsregimer och 
sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter”.  
I samband med doktorns besök i Örebro, arrangerade Länsstyrelsen ett 
”rundabordssamtal, som syftade till att lyfta problematiken med sexualiserat 
våld. Praktiker, forskare och civilsamhället fick en möjlighet att träffas över 
gränserna och gemensamt lyfta frågor. Dr Mukwege höll en kort föreläsning 
om sina erfarenheter vid Panziesjukhuset där 50 000 kvinnor och barn som 
utsatts för sexualiserat våld har fått vård. Vidare diskuterades frågor om 
maskulinitet och sexuellt våld. Syftet med samtalet var att representanterna 
från de olika verksamheterna tillsammans kan dra lärdomar för att se hur det 
viktiga arbetet kan fortsätta i Örebro län. 
 
Rådet för statlig samordning  
I Örebro län finns sedan många år ett råd där chefer från myndigheter som 
finns representerade i Örebro län samlas kontinuerligt. Där lyfts 
övergripande och angelägna frågor. Sett till länets storlek finns en hög grad 
av statlig närvaro i Örebro län. Landshövding Maria Larsson leder och 
samordnar rådet. Vid dess senaste möte informerade Landshövdingen om 
Demokratidagen i Örebro, om kommittén och dess uppdrag och framförallt 
om Demokratideklarationen. Nu har Landshövdingen för avsikt att vid 
kommande möte återigen lyfta frågan på ett något mer djupgående sätt. 
 
Besök av talmannen med utställning kring demokratin   
Riksdagens Demokratiutställning, med invigning av talman Andreas Norlén, 
planeras att komma till Örebro. I dagsläget är tidpunkt för aktiviteten inte 
bestämd. Länsstyrelsen menar att denna aktivitet är angelägen, viktig och 
intressant för länets invånare. 
 
Film   
Som ett led i Länsstyrelsen demokratiarbete, planerar Länsstyrelsen att göra 
en film om Demokratin 100 år, som ska visas på sociala medier, exempelvis 
Facebook.  
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Demokratisamtal 
Under våren 2020 planerar Länsstyrelsen att hålla ett Demokratisamtal i 
någon form, som en uppföljning på det Strategiska samtal som ägde rum 
under Demokratidagen. Frågor som beslutades att föra vidare var t ex: 

• Vi behöver göra en inventering i länet för att fastställa vad som 
redan görs och hur vi kan stötta varandra 

• Hur kan vi nå kommuner, organisationer, civilsamhället med flera 
som inte deltog under samtalet den 4 september?  

• Ska länet kanske ha en sammanhållen strategi som är synlig och 
känd? 

 
Ny vision för länsstyrelsen i Örebro län 
Länsstyrelsen i Örebro län har nyligen arbetat fram en ny Vision för 
framtiden, Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län. Den är 
ett resultat av en omfattande ”visionsresa” som alla medarbetare deltog i 
under 2018. 
Vägledande för arbetet mot visionen är våra ledord; serviceinriktade, 
samverkande, rättssäkra och drivande. Med avstamp i den statliga 
värdegrunden tydliggör de hur vi vill uppfattas och vad som ska prägla vårt 
arbete i vardagen. 
 
Strategisk plan för Länsstyrelsen i Örebro län 2019 - 2022 
Den Strategiska planen är myndighetens långsiktiga strategi som anger 
inriktning för perioden 2019 - 2022. Planen innehåller ett antal strategiska 
områden som tagits fram utifrån en omvärldsanalys, men som också 
återspeglar den nationella politiken och har direkt bäring på regeringens 
styrning och uppdrag till länsstyrelserna.  
 Agenda 2030 har ett övergripande fokus i den strategiska planen. Under 
2019 har en nulägesanalys genomförts av Agenda 2030 i Örebro län. 
Länsstyrelsens mål för Agenda 2030 är att verksamheterna bidrar till att 
målen i Agenda 2030 kan nås. Flera olika åtgärder för tidsperioden 2019 
2022 har verifierats. Ett exempel på en sådan är att tydliggöra sambandet 
mellan Agenda 2030, värdegrund och mänskliga rättigheter.  
 
Ett av flera strategiska områden är Strategisk digitalisering, där det 
digitaliserade förhållningssättet har sin utgångspunkt i den statliga 
värdegrunden och där våra ledord passar väl in, t ex serviceinriktade.  



 
 
 
  
2019-10-24 
  

  
    

  
 
 

5(7) 

Digitalisering för oss, inom myndigheten, betyder bland annat att vi arbetar 
med tillgänglighet för att öka allas lika möjligheter att ta del av 
myndighetens information. 
 
Den strategiska planen har tre rättighetsperspektiv som myndigheten 
ska arbeta med under åren 2019 - 2022: 

• Mänskliga rättigheter  

• Jämställdhet 

• Barnrätt 
De har alla sitt ursprung i Länsstyrelsens uppdrag från regering och riksdag. 
De ska bidra till att alla människor i länet får sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda och att de nationella jämställdhetsmålen nås.  
Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att säkerställa att mänskliga 
rättigheter beaktas på regional och lokal nivå. Länsstyrelsens uppgift är att 
integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet.  
När det gäller jämställdhet har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att 
ta fram strategier för sitt arbete med jämställdhetsintegrering.  
 
Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelse i Örebro län 2018 - 2020 anger 
länsstyrelsens målsättning, inriktning och fokusområden vad gäller 
jämställdhetsintegrering. 
FN:s konvention om barns rättigheter införlivas i svensk lag 1 januari 2020. 
För att kunna arbeta utifrån konventionen krävs ett barnperspektiv i vår 
verksamhet och det innebär att alla medarbetare arbetar rättighetsbaserat och 
har strategier för arbetet med barns rättigheter. Under 2019 har 
länsstyrelserna fått ett utökat uppdrag där barnrätt ska inkluderas i arbetet 
med de mänskliga rättigheterna. Under åren 2019 – 2022 är en rad åtgärder 
planerade, till exempel: 

• Ett rättighetsbaserat arbetssätt ska implementeras genom utbildning  

• En metod för genomförande av jämställdhetsanalyser ska etableras 

• Utforma vägledning till länets kommuner och samordning av statliga 
myndigheters arbete med mänskliga rättigheter, barnrätt och 
jämställdhet och många fler 

 
Övrigt inom Mänskliga rättigheter 
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En viktig del i arbetet med rättighetsperspektiven är ökad kompetens och 
kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnrättsperspektivet och 
ett rättighetsbaserat arbetssätt. Myndigheten har en arbetsgrupp för 
mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Gruppen har tagit fram ett gediget 
utbildningspaket i tre steg inom området.  
 
Övrigt inom Jämställdhet 
Jämställdhetsutvecklingen är en del av myndighetens kvalitetsarbete. 
Arbetet med jämställdhet sker integrerat i den övriga verksamheten och är 
ständigt pågående. Vid planering, beslut, genomförande och uppföljning ska 
jämställdhetsaspekten beaktas, där och när det är relevant. Inom 
myndigheten finns en intern strategi. 
Vid myndigheten finns en jämtegreringsgrupp som träffas kontinuerligt. 
Gruppens uppdrag är bland annat att vara en stödfunktion till enhetscheferna 
inom myndigheten i deras arbete med att arbeta med frågan i olika 
processer. 
 
Integration 
Integration är ett av många områden inom länsstyrelsens mångfacetterade 
verksamhet. Det sker kontinuerligt olika åtgärder och aktiviteter inom 
området. Verksamheten bygger på en utbredd samverkan med en rad olika 
externa partners, där kommunerna är en synnerligen viktig medspelare.  
Under hösten 2019 kommer två seminarier att genomföras. Det första är ett 
samarbete mellan de två länsstyrelseuppdragen Integration och Mäns våld 
mot kvinnor. Seminariets rubrik är Hedersrelaterat Våld och Förtryck och 
innefattar en föreläsning av en forskare från Örebro universitet samt ett 
exempel på ett regionalt praktiskt arbete. Syftet är att kunskapshöja aktuella 
nätverk som finns inom dessa verksamhetsområden. 
Det andra seminariet kommer att anordnas tillsammans med 
Örebroregionen, länets kommuner samt Örebro läns Idrottsförbund. Syftet 
med dagen är att ge inspiration och möjliggöra erfarenhetsutbyte inom 
området föräldraskapsstöd riktat till målgruppen nyanlända och 
asylsökande. 
 
Nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft 2010. Den innehåller 
bestämmelser om rätten att använda minoritetsspråk hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar. Finska, meänkieli och samiska har 
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ett förstärkt skydd enligt lagen. För dessa språk finns förvaltningsområden. I 
Örebro län ingår fem kommuner (av tolv).  
Målet för det interna arbetet inom myndigheten är att säkerställa att de 
nationella minoriteternas mänskliga rättigheter efterlevs. För detta har en 
intern handlingsplan framtagits och nedan följer några exempel ur denna: 

• Uppdatera och upplysa medarbetare om rutiner för hur länsstyrelsen 
kan följa lagens krav om kontakter med enskilda som pratar finska 

• Årligen inventera språkkunskaper i minoritetsspråken hos 
medarbetare inom myndigheten  

• Delta i det regionala nätverk som finns etablerat i länet 

• I samverkan med nätverket anordna en kompetenshöjande konferens  
 
Statistik 
Under hösten/tidig vår planerar länsstyrelsen att kontakta Statistiska 
Centralbyrån, SCB, för att få fram statistik som kan vara av intresse i olika 
avseenden, för att få en bild av hur det ser ut i vårt län, t ex inom och mellan 
kommunerna i länet.  Det kan ge en plattform, en bild av ett förhållande, 
som kan vara viktigt att ha med i det fortsatta arbetet, 
 
Örebro läns Demokratinätverk 
Detta nätverk samordnas av Region Örebro. Det har varit vilande en tid, 
men från och med i höst är det aktivt. Inbjudna att delta i nätverket är 
samtliga kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Örebro län, 
Polismyndigheten, Länsbildningsförbundet, Örebro läns idrottsförbund samt 
andra länsorganisationer som omfattas av nätverkets syfte, mål och 
inriktning. Länsstyrelsen i Örebro län representeras av Landshövding Maria 
Larsson och Senior rådgivare Lena Berglund. Från länsstyrelsens sida ser vi 
med intresse fram emot vad samarbetet i närverket kan ge och har för avsikt 
att bidra utifrån Länsstyrelsens uppdrag. 
 
 
 
 


