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Demokratideklaration Hedemora 

Sammanfattning 
Den 3-10 juni genomför vi i länet en deomkrativecka där Hedemora 
kommun ska delta med en demokratideklaration.   

Ärendebeskrivning 

Interna aktiviteter 
Under pandemin har allt fler möten blivit digitala. Distansdeltagandet 
förutsätter digital kompetens hos sina deltagare och utmanar såväl 
möteshållare som mötesdeltagare. Under demokrativeckan kommer 
Hedemora kommun att genom kompetensutveckling för hela kommunen, 
tjänstepersoner och politiker lyfta demokrati och demokratins betydelse i 
vårt dagliga arbete. Kompetensutvecklingen handlar om att vi som 
tjänstepersoner blir kunnigare när det gäller digitala möten och den digitala 
världens förutsättningar.   

• Aktiviteten innebär en kurs i digital mötesteknik. Hedemora 
kommuns medarbetare erbjuds att delta i kursen vid valfritt tillfälle 
digitalt. 

• Vi tar fram ett stödmaterial för digitala möten. Materialet formuleras 
med utgångspunkt från, och med en tydlig koppling till vårt 
demokratiska uppdrag.  
 

Extern aktivitet 
• Kommunen ska satsa på medborgardialog i det arbete som nyligen 

startat upp och som handlar om att utveckla Långshyttan, en yttre 
kommundel i Hedemora.  

• En väsentlig del i det arbetet blir kommunikation om den 
demokratiska möjligheten att vara med och påverka t.ex. genom att 
lämna in medborgarförslag till kommunen. Vi ska uppmuntra att 
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lämna utvecklingsidéer, men också förslag på hur en mer långsiktig 
dialog med kommunen skulle kunna se ut. 

Utöver det kommer biblioteket att genomföra följande aktiviteter under 
Demokrativeckan. 

• Affischutställningen Ja, må den leva! 

• Boktips om demokratin. 

• Utdelning av tidningen 8-sidor på lättläst svenska. 

• Kortfilmen Fira demokratin kommer att visas på Bibliotekets 
informationsskärm. 

• Demokrati i en digitaliserad värld? Vill du kunna ta del av den 
digitala information som finns i samhället kan du besöka biblioteket 
för vägledning i digitala tjänster.” Torsdag 3 juni kl. 15-16 och 
måndag 7 juni kl. 15-16.   

 
 
 
Kommunikationsaktiviteter 

• Vi uppmärksammar att vi skriver under och deltar i demokrativeckan. 
I juni. 

• Vi kommunicerar 100 års-firandet genom att beskriva 
medborgarförslagsprocessen och de vägar invånarna har att påverka 
kommunen.  

• Internt gör vi nyhet samt apt-material om mötesteknikssatsningen 
som en del av den demokratiska processen.  

 
 

Kristina Backlund 
Kommunikationschef  
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