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Deklaration för en stark demokrati 
Sveriges demokrati fyller 100 år och det är därför viktigt att uppmärksamma de principer som 
utgör grunden för hela vårt samhälle.  
 
Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning och på allmän, lika rösträtt. Invånare 
behöver ha kännedom om hur demokratin fungerar, hur alla kan vara delaktiga och hur vi 
gemensamt behöver arbeta för att bevara demokratin som styrelseskick. Genom att 
underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar sig Länsstyrelsen i Hallands län, 
tillsammans med länets kommuner att verka för att demokratin förblir motståndskraftig och 
fortsätter värna om de mänskliga rättigheterna. 

Under år 2021 ska Länsstyrelsen i Hallands län  
• Tillsammans med Halmstads kommun stå värd för Demokratistugan i Halland. Detta 

blir en konkret insats för att sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska 
systemet.  
 

• Under Demokratistugans vistelse arrangera seminarier på temat demokrati och 
fördjupa samverkan mellan bland annat kommuner och idéburen sektor. Genom en 
mer aktiv samverkan bidra till långsiktiga synergieffekter där vi kan dra nytta av 
varandras erfarenheter, nätverk och perspektiv. 

 
• Utveckla arenor och former för samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och 

Agenda 2030 med olika grupper i samhället. Särskilt med grupper som har en svag 
ställning i det demokratiska systemet för att öka delaktighet och inflytande i viktiga 
samhällsfrågor i länet. 
 

• Arbeta för att fler aktivt deltar och står upp för demokratin. Genom att kommunicera 
till olika grupper i samhället hoppas vi öka medvetenhet om demokrati i stort och även 
främja valdeltagande under valet 2022. Vi ska även identifiera och lyfta lokala 
demokratiinsatser och öka spridningen av goda exempel.  

 
• Värna rättsstatens principer och utifrån statens värdegrund arbeta för en god 

förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, effektivitet och 
tillgänglighet. Med den utgångspunkten har vi identifierat utvecklings- och 
samverkansbehov i vårt pågående arbete med Agenda 2030. De behoven ska därför 
vara ett särskilt fokus i verksamhetsplaneringen framöver. 
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• Ha ett särskilt fokus på Agenda 2030 i alla delar i våra introduktionsutbildningar för 
nyanställda.  
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