
  

Organisationens interna åtagande 
Lessebo kommun kommer i sitt interna arbete uppmärksamma demokratiåret och det 
kommunala självstyret. Som en del i arbetet med stärkt chefsskap och ledarutveckling finns 
medarbetarinflytande med som en aspekt. Demokratiåret används som en påminnelse och något 
att hänga upp kommunens arbete med service till invånarna på. Med demokratiåret som bas 
kommer vi diskutera vilka vi är till för och hur vi som kommun på bästa sätt tar tillvara på 
invånare och företagares behov och inflytande.  
 
Organisationens externa åtagande 
Lessebo kommuns externa åtagande handlar om att föra dialog med invånare och företag för att 
gemensamt bidra till att kommunen blir en inkluderande plats att leva på. Detta kommer göras i 
nyhetsbrev till kommunens näringsliv, vid ett antal planerade evenemang (oklart om de kan 
genomföras fysiskt på grund av corona). Dessa evenemang är Lessebo vårdagar, 
krisberedskapsveckan, demokrativeckan, trygghetsvandringar, medborgardialog och invigning av 
kulturhus med tillhörande firande av att kommunen fyller 50 år. Behovet av att träffas fysiskt är 
stort och i de fall där det är möjligt att genomföra kommer direkta samtal mellan 
politiker/tjänstepersoner och invånare att genomföras. Lessebo kommun kommer under 
demokratiåret också anställa unga kommunutvecklare som en del av feriejobb för unga med ett 
uppdrag att titta på hur kommunen kan bli en mer inkluderande plats.  
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Lessebo kommun kommer under demokratiåret koppla ihop kommunikationen kring at Lessebo 
och många andra kommuner firar 50 år. Det handlar om kommunalt självstyre och lokalt 
folkstyre som hänger ihop med temat i demokratiåret.  
 
De tema som kommer omfattas av denna kommunikation är budget, bokslut, andra större beslut, 
medborgardialog samt annan dialog och undersökningar kring medborgarnas attityder och 
inställning till kommunen samt krisberedskap och temat yttrandefrihet. Rent konkret innebär det 
att Lessebo kommun kommer nämna demokratiåret och att kommunen firar 50 år i de kanaler 
som används för intern och extern kommunikation. De största kanalerna är den interna och den 
externa webben, Facebook samt de tryckta publikationerna Kommunnytt som utkommer vår och 
höst till alla invånare. 
 
Om aktören 
Lessebo kommun ligger i Småland i Kronobergs län, mitt i Glasriket, cirka 30 minuter från Växjö 
och Nybro och 60 minuter från Kalmar. Kommunen har cirka 8700 invånare.  
 
Om man bor i Lessebo kommun lever man i det lilla samhället mitt i naturen, en bit i från staden. 
Det är lätt att pendla till de större orterna i regionen med buss och tåg. Lessebo kommun har fyra 
huvudorter, Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. På alla orter finns barnomsorg, skola, 
bibliotek och äldreomsorg. 
 
 


