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Jönköpings kommuns 
demokratiåtagande 
Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en 
del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår 
demokrati – värd att värna varje dag.  
Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin 
som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att 
stärka demokratin.  

Jönköpings kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är emot 
diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för alla människors lika 
värde. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde. 

Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Det kräver att 
både kommunen och medborgarna tar ansvar för att göra Jönköping till en plats där 
alla kan trivas och känna sig välkomna. Kommunens verksamheter ska bygga på 
medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och 
värdighet. 

Åtaganden 
Inom ramen för deklarationen åtar sig Jönköpings kommun att främja och stärka 
demokratin genom följande åtaganden och konkreta aktiviteter som kommer 
genomföra under 2021. 

• Jönköpings kommun ska vara enkel att nå, och enkel att förstå. Som ett 
komplement till våra ordinarie kontaktvägar har vi även tre 
kommunbrevlådor som placeras periodvis på strategiska platser i 
kommunen, exempelvis i våra prioriterade områden. Där kan medborgare 
utöva delaktighet och inflytande genom att lägga lappar med synpunkter 
och frågor, som de sedan får svar och återkoppling på av kommunen. 
 

• För att öka barns och ungas delaktighet i Jönköpings kommun genomförs 
årliga demokratidialoger – möten mellan högstadie- och 
gymnasieungdomar och kommunens styrande politiker. 
 

• Med mål att skapa mer jämställda och jämlika möten som förutsättning för 
demokratin arbetar kommunfullmäktiges presidium enlig en uttalad 
handlingsplan för jämställdhet där bl. annat bemötande, taltid, 
diskriminering  och representation följs upp utifrån olika perspektiv. 
Resultatet följs upp med partiernas gruppledare, som har en viktig roll för 
att öka kvinnors möjlighet att delta i debatter.  
 



 

  

• Under hösten 2021 är Jönköpings kommun medarrangör till flera regionala 
event och konferenser som belyser demokrati och ökad delaktighet utifrån 
olika perspektiv, bland annat prideveckan under Jönköping Qomut, 
konferensen Universell design för Social hållbarhet, den regionala 
barnrättskonferensen och En vecka fri från våld/Orange day.  
 

• Jönköpings kommun medverkar i ett förberedande partnerskapsprojekt 
tillsammans med Stellenbosch i Sydafrika. ICLD, Internationellt Centrum 
för Lokal Demokrati står bakom projektet och syftet med kommunalt 
partnerskap är att stärka den globala demokratin lokalt. Trygghet och 
tillgänglighet i det offentliga rummet kommer att vara grunden för 
projektet.  
 

• Sedan september 2020 pågår ett volontärsprojekt via Europeiska 
Solidaritetskåren (ESC) på kultur- och fritidsförvaltning. Via projektet ska 
Jönköpings kommun emot fyra europeiska volontärer mellan åldrarna 18-
30 år varje år. Dessa kommer att arbeta på utvalda fritidsgårdar runt om i 
Jönköpings Kommun. Fokus ligger på att öka engagemang och aktivitet 
kring demokrati och kultur inom fritidsgårdarna. Volontärerna ska ingå i 
det dagliga arbetet på fritidsgårdarna och arbeta med ungdomarna. Målet 
med projektet är att öka förståelsen och betydelsen av demokrati och kultur 
bland ungdomar. En annan målsättning är att öka solidariteten bland 
europeiska ungdomar, vilket är grundtanken med dessa projekt inom ESC. 
 

• Jönköpings kommun ska genomföra kommunikativa insatser för att 
uppmärksamma Demokratin 100 år både internt och externt. 

 

 

 
 
 
Tord Sundqvist  
Kommunfullmäktiges ordförande  
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