Organisationens interna åtagande
Att internt inom organisationen synliggöra och informera om att demokratin i Sverige firar
100 år. Kommunstyrelsens har inkluderat Demokratiskolan i sin verksamhetsplan.
Innebörden är att ungdomar under tre veckors tid sommarjobbar med demokrati och
inflytande. De får lära sig mer om ledarskap och hur en kommun fungerar. Hur de kan få
insyn och inflytande i den demokratiska processen. De möter kommunens politiker och
tjänstemän och lämna förslag på hur kommunen kan utvecklas.
Organisationens externa åtagande
Att på olika sätt under 2021 kommunicera att demokratin i Sverige fyller 100 år och på så sätt
bidra till att kunskapen om det demokratiska systemet ökar i samhället.
Några av aktiviteterna som kommer genomföras är:
-

Att visa Arkivhuset Ljungbys utställning "Demokrati - Ja må du leva!" från år 2019 i
kommunens tätorter.
Att Säkerhet- och beredskapsenheten deltar i Krisberedskapsveckan i år under temat
demokrati, med kampanj och aktiviteter riktade mot allmänheten.
Att Ljungby kommunbibliotek kommer genomföra föreläsning, bokcirkel och samtal
med demokrati 100 år som tema.
Att uppmuntra föreningar och andra aktörer verksamma i kommunen till att
medverka med egna aktiviteter för att fira att demokratin i Sverige fyller 100 år. Ett
gemensamt program sammanställs och presenteras under året. Några av aktörerna
som kommer att medverka är Ljungbergmuseet, Sagobygden, Teater 16 och
Minivärlden.

Organisationens kommunikativa åtagande
Ljungby kommun står upp för det demokratiska systemet genom att sprida kunskap och
medvetenhet samt själva bidra till det demokratiska samhället genom sitt arbete. Kommunen
vill också bidra till ett samhällsklimat som är präglat av öppenhet och respekt. Ljungby
kommun kommer även att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på sin hemsida och
i sina sociala kanaler.
Om aktören
Ljungby kommun är en plats som tar upp rejält med yta av Småland och Kronobergs län.
Inom kommungränserna ryms cirka 28 000 invånare, mängder med sjöar och ett varierande
näringsliv. Kommunen har ett aktivt kulturliv och föreningsliv. Ljungby kommun stoltserar
med ett sagomuseum och en sagobygd som finns med i Unescos register över goda
metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i Ljungbys
fall, den muntliga berättartraditionen. Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka
hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av orterna finns det skolor och förskolor.
Även ett par av kommunens boenden för äldre finns utanför tätorten. Liksom många företag.
Kommunen har som mål att växa och bli 35 000 invånare år 2035. Det är kommunens vision.

