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Åtagande i Demokratideklaration för Emmaboda kommun
Sammanfattning
Under 2018 beslutade regeringen om att tillsätta ”Kommittén Demokratin
100 år”- samling för en stark demokrati”. Beslutet grundar sig i att det år
2021 är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige genom det
första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Regeringen ser det
också som ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar som demokratin står
inför idag. Kommittén har i uppdrag att under 2018–2021 planera, samordna
och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.
Uppdragetssyfte är att skapa en nationell samling för en stark demokrati
med huvudbudskapet: ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Insatser
och aktiviteter ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta
aktörer som arbetar med demokratifrågor och nå ut till en stor del av
befolkningen. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och
motståndskraft i demokratin. Kommittén ska uppmuntra en bredd av
aktörer att delta, såsom skolväsendet, det civila samhället, myndigheter och
kommuner. De insatser och aktiviteter som genomförs ska bidra till att
främja demokratin i hela landet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1
juni 2022. Beslutet om att underteckna demokratideklarationen har antagits
av kommunstyrelsen vid tidigare beslut. Genom att presentera en rad
åtaganden och genom själva undertecknandet av deklarationen åtar sig
Emmaboda kommun att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och
medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska
samtalet. Emmaboda kommuns åtaganden kommer genomföras under 2021.
Konsekvenser/bedömning
Ev. finansiering kan ske inom ram och påverkar inte andra nämnder och
bolag nämnvärt.
Det demokratiska ställningstagandet är en tydlig signal att kommunen står
upp för människan och samhället som en gemensam samskapande aktör.
Inför de allmänna valen 2018 startade Emmaboda kommun ett arbete med
att medvetandegöra för valadministrationen, röstmottagare och valnämnd
att det kan uppstå situationer som kräver åtgärder för att säkra röstningen i
vallokaler etc.
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2019 anmälde kommunen sitt intresse att delta i Sveriges kommuner- och
regioners nätverk att motverka hat, hot och våld mot förtroendevalda.
Under arbetets gång identifierades fem prioriterade områden som ansågs
kunna vara delar för kommunen i arbetet att stärka det demokratiska
klimatet i samhället och motverka hat, hot och våld.
Demokratiaktören, syftar till att identifiera olika demokratiaktörer som
påverkas och kan påverka det demokratiska klimatet. Ett klimat som vi
upplever hårdnat och där källkritik ibland kan upplevas som obefintlig när
information och synpunkter lyfts fram i olika medier och forum. Som
exempel på demokratiaktörer är förtroendevalda, journalister, media
profiler, och advokater/åklagare. Emmaboda ska även verka för att fler får
kunskap om det demokratiska systemet och om sådant som hotar det.
Samtalstonen, Vi gör detta för att vi vill komma till rätta med och förebygga
det misstroende som till viss del finns mot framför allt politiker – men
också mot personer i deras tjänsteutövande och kommunen som
organisation. Syftet är att motverka en hårdnande och allt oftare kränkande
ton i samtalet. Den riskerar att skapa en tystnadskultur där politiker inte
våga utrycka sig och ta den offentliga debatten. Vi vill bidra till att debatten
blir livlig och levande med respekt för det demokratiska samhället och alla
som deltar.
Medborgardialog, Via våra nyskapade råd hoppas vi kunna skapa
delaktighet, vi ska föra dialog kring komplexa frågor, dialog kring
utvecklingsfrågor, dialog kring hur medborgare vill få information från
kommunen, hur de vill ha kontakt och dialog med kommunen samt hitta
vägar och verktyg för att skapa en möjlighet att delta i kommunens
utveckling och möte i de gemensamma utmaningarna.
Ärendeprocessen, En rättssäker hantering av den offentliga förvaltningen ökar
tilliten till demokratin. Ärendeprocessen ska vara transparant med en
professionell och respektfull handläggning. En central styrning och ledning
av processen tror vi kan bidra till en förbättrad kvalitet och hantering av den
offentliga förvaltningens administration och efterlevnaden av
offentlighetsprincipen.
Det fria ordet, Kommunens ska bidra till att skapa kunskap och dialog kring
det fria ordet. Skapa en förståelse av betydelsen att få uttrycka sig och föra
fram sin talan.
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Emmaboda kommun är även deltagare i Glokala Sveriges arbete med FN:s
17 globala mål. Kommunens fokus har inledningsvis inriktats på koncernens
egna val av målarbete kopplat till FN:s mål. Framöver ska arbetet även
innehålla ett helhetsgrepp med ett övergripande perspektiv.
Åtagande för Emmaboda kommun
• Emmaboda kommun åtar sig att arrangera dialoger med
demokratiaktörer om demokratin och mänskliga rättigheter och dess
värderingar.
Vi har haft en första träff i arbetet demokratiaktörer tillsammans med Sveriges
kommuner och regioner och regeringssekreteraren för hat, hot och våld mot
förtroendevalda. Vi kommer fortsätta dessa dialoger med dessa aktörer och
andra som vi kan identifiera som demokratiaktörer.
Internt kommer vi informera om arbetet och försöka medvetandegöra hur viktigt
demokratin är och hur den påverkas.
Exempel på demokratiaktörer: Journalister, kommunikatörer, politiker,
advokater, polis, kommunala tjänstemän/kvinnor, bloggare.
Detta ska öka medvetenheten bland samhällets aktörer med ambitionen
att bidra till att de demokratiska värderingarna bibehålls på ett
respektabelt och rättssäkert sätt.
•

Emmaboda kommun ska utbilda i samtalstonen och bidra till att skapa
ett klimat som har öppenhet och respekt i dialoger som förs. En god
samtalston ska hållas oavsett media eller sätt dialogen förs på.
Vi har haft en första utbildning med hjälp av Sveriges kommuner och regioner.
Utbildningen gavs till partigruppledare, kommunchef och kanslichef.
Liknande utbildning kommer ges till samtliga ledamöter och ersättare i
fullmäktige. Ambitionen är att skriva fram ett gemensamt förhållningsregel
som fullmäktige ställer sig bakom men detta är inte bestämt och inte förankrats
bland alla partier.

•
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Emmaboda kommuns alla verksamheter ska kännetecknas av öppenhet
och respekt och där mänskliga rättigheter och likabehandling beaktas.
Skattemedel ska användas på ett effektivt och klokt sätt.
Beslut och handläggning ska vara så transparent den bara går. Kommunen har
beslutat om olika Råd där näringsliv, föreningar, brukarorganisationer,
ungdomar mfl ska kunna vara delaktiga i kommunens utveckling och
förbättring. Ett viktigt arbete görs kring barns rättigheter med fokus att få in
rätt perspektiv i olika kommunala arbeten och processer.
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En korrekt och ändamålsenlig ärendehanteringe är en viktig del i att vara
transparant.
Plan för medborgardialog ska tas fram. Hur och vad som ska föras dialog kring
är tänkt att beslutas politiskt vid budgetbeslutet.
•

Emmaboda kommun ska bidra till och verka för att fler får kunskap om
det demokratiska systemet och om sådant som hotar det.
Vi ser ganska många som kan behöva få kunskap om det demokratiska systemet,
sådant som kan hota demokratin och vilka konsekvenser/effekter det kan få.
Vi kommer arbeta för att lyfta den goda tanken med demokratin och det positiva
med den svenska demokratimodellen.
Vi vill förhindra en tystnadskultur där invånare inte vågar utrycka sig eller där
politiker inte känner sig trygga i rollen som förtroendevald.
Aktiveter vi hoppas ska bidra är:
Information om demokratin via kommunens egna kanaler på extern/intern webb
och sociala medier.
Genom information och dialog medvetandegöra att hat, hot och våld ökar mot
förtroendevalda vilket i sin tur riskerar att skapa en tystnadskultur.
Öppna upp för det Fria ordet med hjälp av exempelvis barn i vår kommun som
fritt får prata om vad som okej att säga och vad som inte är okej att säga.

Beslutsunderlag
Demokratideklaration_NY3_PDF
Mot ovanstående förslås
att Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna åtaganden i
Demokratideklarationen.
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