INTERNA ÅTAGANDEN
• Kommunfullmäktige har demokratitema på sammanträden under 2021, först ut är
”Kvinnor och rösträtt”
•

Samtliga chefer inom Älmhults kommun utbildar sig kring Barnens rätt. Vidare
implementeras nu antagen policy och verksamhetsplan för Barnens rätt i Älmhult.

•

Utställning om demokrati i Servicecenter för samtliga anställda inom kommunen

•

Intervjuer och reportage på temat demokrati delas med alla medarbetare via vårt
intranät

•

EXTERNA ÅTAGANDEN
• Älmhults kommun kommer att på olika sätt under 2021 kommunicera och
uppmärksamma att demokratin i Sverige fyller 100 år och på så sätt bidra till att
kunskapen om det demokratiska systemet ökar i samhället.
Några av aktiviteterna som kommer att genomföras är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utställning ”Ja, må den leva” från Sveriges riksdag. Visas på i servicecenter på
Kommunhuset under september och på biblioteket under oktober
Tema demokrati på biblioteket med bland annat lästips och föreläsning
Demokratifika – boka en fikastund och prata demokrati med våra folkvalda
politiker
Reportageserie med lokala politiker
Webbsända möten i Kommunfullmäktige - följ den demokratiska processen live
Deltagande i Beredskapsveckan 2021 med tema demokrati
Medverka till att sprida information om aktiviteter som arrangeras av andra
aktörer, till exempel Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, studieförbund med flera
Uppmuntra föreningar och andra aktörer verksamma i kommunen till att
medverka med egna aktiviteter för att fira att demokratin i Sverige fyller 100 år

KOMMUNIKATIVA ÅTAGANDEN
• Verkar för en saklig ton i valdebatten med kommunens värdegrund som
utgångspunkt
•

Kommunicerar demokrati med civilsamhället för att belysa demokratifrågorna och
verka för ett ökat valdeltagande 2022

•

Vi planerar för informationskampanj med fokus på vikten av att gå och rösta i valet
2022

•

Älmhults kommun kommer att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på
vår webbsida och i våra sociala kanaler.

•

En helt ny webb för kommunen sätts upp under 2021 med fokus på tillgänglighet

