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Deklaration för en stark demokrati
Halmstads kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna
och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Halmstads kommun vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:




verka för att fler får en god kunskap och medvetenenhet om det demokratiska systemet.
Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och
bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Halmstads kommuns interna åtagande
Styrning och ledning
Halmstads kommuns värdegrund bygger på demokratiska värden och alla människors lika värde.
Vår riktlinje för styrning antogs 2019. Den bygger på ett tillitsbaserat förhållningssätt som syftar
till att sätta medborgarens behov i centrum och därigenom stärka förtroendet för det offentliga
och demokratin.
Kommunfullmäktige antog 2020 Plan för den inkluderande kommunen som syftar till att göra det
enklare för alla som jobbar i Halmstads kommun att stärka arbetet med inkludering. Planen
innehåller flera olika delar bland annat finns ambitionerna om att: Utveckla Halmstads kommuns roll
som demokratiaktör samt Öka invånarnas delaktighet i de demokratiska processerna. Det här är områden
där Halmstads kommun nu både internt och externt stärker arbetet.
Under 2020-2021 antog även kommunfullmäktige Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap samt
Riktlinje för Halmstads kommuns arbete gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa riktlinjer
konkretiserar Halmstads kommuns ansvar och möjligheter att stärka samverkan med
civilsamhället samt skydda de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
Under 2021 har Halmstads kommun tagit fram analysstöd och tjänsteskrivelsemallar för hållbara
beslutsunderlag. Att förtroendevalda får relevant information för att fatta hållbara beslut är en
viktig del i att styra kommunen på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.
För 2021 åtar sig Halmstads kommun att fortsatt stärka det här arbetet.

Framtida politisk organisering
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda Framtidens Politiska Organisering (FPO). Utredningens huvudsyfte är att ta ett samlat
grepp om Halmstads kommuns framtida politiska organisering för att kunna främja den
demokratiska utvecklingen. Det handlar också om att tydliggöra en politisk organisering som är
förutsägbar, hållbar och ändamålsenlig, oavsett utfall i kommunalvalet. Beslutsunderlagen ska
tidsmässigt tas fram, så att de vid behov kan implementeras till utfallet av valet 2022.

Kunskapshöjning och utbildning
För att kunna göra skillnad i människors vardag så behöver alla som arbetar i Halmstads
kommun ha kunskap om frågor som rör demokrati, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Ett
stort kunskapspaket togs fram kopplat till Plan för den inkluderande kommunen med teori, övningar
och filmer. Kunskapspaketet används och sprids dels av enskilda förvaltningar och bolag samt att
en del kommunövergripande utbildningsinsatser genomförs både för tjänstepersoner och
förtroendevalda.
För att sprida kunskap, bra exempel och ge stöd till varandra så finns Inkluderingsnätverket där
representanter från samtliga bolag och förvaltningar är representerade.
2021 åtar sig Halmstads kommun att arbeta för att höja kunskapen inom inkluderingsfrågor på en
rad olika sätt bland annat genom spridning av kunskapspaketet.

Särskilda uppdrag
För att stärka kommunens roll som samhälls- och demokratiaktör som kommunfullmäktige
beslutat om i Plan för den inkluderande kommunen så har kommundirektören beslutat om två
specifika uppdrag som pågår 2021 och ett par år framåt. Uppdragen är prioriterade av
koncernledningen och följs av kommunstyrelsen.
Det ena uppdraget handlar om att stärka tilliten och förtroendet för demokratin och offentliga
myndigheter och det andra handlar om att minska och motverka segregation. Uppdragen berör
ett flertal förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser och sker i nära samverkan.
2021 åtar sig Halmstads kommun att arbeta koncernövergripande med dessa uppdrag för att få
framdrift i att stärka tilliten och minska och motverka segregation.

Halmstads kommuns externa åtagande
”Vår demokrati värd att värna varje dag”
Halmstads kommun tar tillsammans med Länsstyrelsen i Halland emot demokratistugan i
oktober. Under paraplyet ”Vår demokrati värd att värna varje dag” kommer Halmstads kommun
att arrangera en rad aktiviteter för att stärka samtalen och mötet mellan invånare och
representanter från Halmstads kommun. Ambitionen är vidare att öka invånares engagemang för
att vara delaktig i samhällsutvecklingen och känna till sina rättigheter. Bland annat kommer
samhällsbyggnad ha dialog med besökare kring förslaget till ny översiktsplan som kommer vara
ute på granskning samt kommunens trygghetsstrateger kommer att vara på plats för att ha dialog
med invånare om trygghet. Aktiviteterna genomförs tillsammans med flertalet föreningar från
idéburen sektor som planerar alltifrån ett folkbildningstorg, till musik och föreläsningar.
Samarbetet kring detta stärker samverkan mellan kommunen och en rad föreningar inom
idéburen sektor.
2021 åtar sig Halmstads kommun att tillsammans med idéburen sektor och offentliga aktörer att
stärka engagemanget för vår demokrati.

Folkomröstning
I januari 2022 hålls den första kommunala folkomröstningen i Halmstads kommun efter ett
invånarinitiativ. I september 2022 hålls de allmänna valen. Röstning i allmänna och fria val är den
mest grundläggande formen av politiskt deltagande och ett mått på hur demokratin mår. I
Halmstad är det stor skillnad mellan distrikten med högst och lägst deltagande. Ett särskilt
uppdrag från kommunfullmäktige finns för att säkra ett jämlikt valdeltagande till
folkomröstningen i januari 2022.
Under 2021 har bland annat en film tagits fram för att visa och informera om hur du röstar,
målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Filmen är framtagen i samarbete med daglig
verksamhet, kommunen och ett studieförbund.
2021 åtar sig Halmstads kommun att på olika sätt arbeta för ett jämlikt valdeltagande i den
kommunala folkomröstningen.

Barns rättigheter
Med anledning av att barnkonventionen blev lag så har Halmstads kommun stärkt upp sitt arbete
kring barns rättigheter inom flera olika områden. Det görs bland annat kopplat till hållbara
beslutsunderlag, kunskapshöjande insatser och konkreta exempel där barn och unga är delaktiga.
Två exempel där barn och unga är delaktiga under 2021 är under en elevhearing och unga
stadsutvecklare. Elevhearingen planeras mellan elever från grundskolan och förtroendevalda för
att stärka elevinflytandet och uppmuntra till kunskaper om demokratiska processer. Syftet är att
de förtroendevalda ska kunna fånga upp elevernas röster inför framtida beslut och ligger i linje
med barn- och ungdomsnämndens mål att eleverna ska ha inflytande i skolan och förberedas till
att bli aktiva demokratiska världsmedborgare.
Ung i Halmstad samarbetar med samhällsbyggnad om unga stadsutvecklare för att involvera unga
i stadsutvecklingen bland annat i ett nytt område, stationsstaden. Unga demokratiambassadörer är
anställda under delar av 2021 av kulturförvaltningen för att stärka ung delaktighet och ungas
rättigheter.
2021 åtar sig Halmstads kommun att stärka barn och ungas delaktighet.

Halmstads kommuns kommunikativa åtagande
Strategisk kommunikation, podd och kub
Inom uppdraget som handlar om att stärka tilliten och förtroendet till demokratin och offentliga
myndigheter så ingår att arbeta med strategisk kommunikation med för kommunen delvis nya
angreppssätt. Under 2021 har vi bland annat kommunicerat kring vår översiktsplan och nya
samhällsbyggnadsplaner på ett sätt som syftar till att stärka kunskapen och öka engagemanget till
samhällsutvecklingen. Två nya kanaler planeras för att sprida kunskap och öka invånares
samhällsengagemang. Det är dels en podd som handlar om varför Halmstad växer och där många
olika röster ska få höras kopplat till detta. Det är också en fysisk byggnad, en kub som kommer
fyllas med innehåll och placeras i centrala Halmstad för att invånare på ett enkelt och informativt
sätt ska kunna ta till sig planer rörande vår samhällsutveckling. Under hösten planeras
information om centrumutvecklingen och frågor kopplat folkomröstningen att ta plats i kuben.

2021 åtar sig Halmstads kommun att stärka den strategiska kommunikationen för att fler invånare
ska kunna höja sin kunskap, vara delaktiga och öka sitt samhällsengagemang.

”Vår demokrati värd att värna varje dag”
Kopplat till arbetet som görs under ”Vår demokrati värd att värna varje dag” så åtar sig
Halmstads kommun att göra flera kommunikationsinsatser till våra invånare både i digitala och
fysiska kanaler. Att demokratistugan kommer stå på den platsen som är vald är mycket utifrån att
det rör sig olika människor från olika platser av kommunen och länet där. Till viss del invånare
som kommunen har svårt att nå i våra andra kanaler.
Under krisberedskapsveckan1 kommer det nationella temat om demokratin att spridas i
kommunens kanaler.
2021 åtar sig Halmstads kommun att kommunicera brett kring demokratin både internt och
externt.

”Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser”
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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