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Undertecknande av Deklaration för en stark demokrati.

Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle
att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under
åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.
Aktörernas åtaganden:
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens
principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och
rasism.
Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.
Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden.
Torsås kommun firar 50 år som egen kommun med nuvarande gränser.
Torsås är en liten kommun med ungefär 7000 invånare vars vision är;
”Ett gott liv i en livskraftig kommun”.
Närheten och tillgängligheten mellan förtroendevalda, medarbetare och medborgare i den lilla
kommunen sätter vi stort värde på. Här har vi möjlighet att mötas och se varandra för att i god
demokratisk anda tillsammans utveckla kommunen framåt.
Demokratin får aldrig tas för given och måste hela tiden värnas och utvecklas.

Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås
Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00
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Torsås lokala åtaganden
Torsås kommun ställer sig bakom och undertecknar Deklaration för en stark demokrati med
följande åtaganden under 2021:
•

Torsås kommun utreder under 2021 den politiska organisationen inför kommande
mandatperiod för att säkerställa en modern och effektiv demokrati i kommunen.

•

Torsås kommunfullmäktige antog i mars en ny lokal folkhälsostrategi där ett av tre
prioriterade mål är Delaktighet och inflytande i samhället. Under 2021 skall detta mål
konkretiseras i en handlingsplan.

Externt åtagande:
•

Torsås kommun har beslutat att införa en så kallad. E-panel under 2021 som ett verktyg
för att föra dialog med medborgarna i kommunen.

•

I samband med kommunens 50-årsfirande ska vi sprida kunskap om hur kommunen
fungerar och styrs via filmer och kampanj via sociala medier och hemsida.

Förslag till Beslut
Kommunstyrelsens ordförande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Att:

-

Ställa sig bakom Deklaration för en stark demokrati med föreslagna åtaganden.
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar deklarationen för kommunens räkning.

Henrik Nilsson Bokor
Kommunstyrelsens ordförande
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