Organisationens interna åtagande
• Utbildning för personal om demokrati via vår process Trappan och det interna programmet en god
förvaltningskultur, inleds hösten 2021. Via processen Trappan integrerar vi de globala målen brett i
vår verksamhet och i våra befintliga uppdrag. Processen Trappan omfattar omvärldsbevakning,
analys, åtgärder och uppföljning. Genom det ökar vi vår förmåga att inspirera och stödja andra
aktörer i samhället att agera utifrån de globala målen och det blir ett konkret verktyg i vår interna
satsning för demokrati och inkludering. Alla enheter i organisationen berörs och alla nyanställda
erbjuds introduktionsutbildning, där bland andra mål 10 och mål 16 står i fokus för information och
diskussioner. Genom programmet En god förvaltningskultur sätter vi fokus på rollen som
statstjänsteperson och den betydelse effektiva och ansvarsfulla institutioner har i ett demokratiskt
samhälle.
• Översyn av den interna demokratiska processen i samband med vår verksamhetsplanering – vilka
möjligheter till insyn/påverkan finns? Påbörjas hösten 2021
• Icke-diskriminering i rekrytering – översyn hur vi rekryterar under våren 2022.
Organisationens externa åtagande
Under perioden 3-10 juni arrangerar vi en demokrativecka med olika kommunikativa insatser kring
demokrati tillsammans med aktörer från länet. Avsikten är att uppmärksamma och höja kunskapen
om demokratin samt uppmuntra till engagemang och eftertanke. Detta gör vi genom att bland annat:
• Själva signera demokratideklarationen samt aktivt arbeta för att fler aktörer åtar sig att verka för en
stärkt demokrati genom att underteckna deklarationen.
Organisationens kommunikativa åtagande
• Identifiera och lyfta lokala demokrati-insatser för att öka spridningen av goda exempel bland
externa aktörer.
• Synliggöra kopplingen mellan flera av länsstyrelsens ordinarie uppdrag och demokrati med faktiska
kunskapsinsatser.
• I våra egna kanaler (webb och SoMe) synliggöra dessa kopplingar och olika lokala insatser och
aktiviteter och därmed förenkla åtkomsten till regionala exempel. På samma sätt synliggör vi
demokratins 100-årsjubileum i länsstyrelsens våra olika externa kanaler.

