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Demokratideklaration Smedjebackens kommun 
 

Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati 
– värd att värna varje dag. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om demokratin likväl 
som att öka engagemanget och människors delaktighet i denna. 

 

Smedjebackens kommun värnar om alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter 
samt rättsstatens principer. En fungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, engagemang och ett 
aktivt deltagande i demokratin. Vi tar avstånd från diskriminering, främlingsfientlighet, extremism, 
rasism och korruption. 

 

Smedjebackens kommun ska: 
Internt: Uppmärksamma Demokrati 100 år i samband med fullmäktige sammanträde där föreläsare 
bjuds in under året. Vid introduktionsdagar, 2 gånger per år, för nyanställda medarbetare lyfter vi 
vikten av att värna demokratin och att vi alla är demokratibärare och demokratiambassadörer i våra 
olika roller i kommunen och det tas även upp i forum som chefsfrukost. Utbilda personal i 
diskriminering och kränkande särbehandling under intern utbildningsveckorna som ges två gånger 
per år. 

Externt: Utföra medborgardialoger tillsammans med medborgare och föreningar på olika platser i 
kommunen. Öppna upp för medborgarservice med kommunalvägledning på annan ort i kommunen 
och erbjuda vägledning på olika språk.   

Skapa nya möjligheter för kommunens medborgare att lämna in förslag via en e-tjänst, som ett 
komplement till medborgarförslag. E-tjänsten ska förenkla för medborgarna att lämna in förslag som 
bidrar till förbättring och utveckling för boende och besökare i kommunen. Hålla Ungdomsting för 
gymnasielever som tillsammans med politiker diskuterar aktuella frågor som rör unga.  

Kommunikationssinsats: Information om demokrati uppmärksammas i olika kanaler bland annat 
via kommunens webbplats och i sociala medier under året. Införa en chatt-funktion för att ställa 
frågor med mera med våra kommunvägledare. Morgonsoffan kommer under året ha demokratitema 
med inbjuden gäst. Morgonsoffan vänder sig till näringsliv, föreningar och allmänheten och sänds 
digitalt.  
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