
Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna 
organisationen?) 
 
”Arbetet med demokrati i kommunen lyfts genom att medborgardialoger kopplas samman 
med visionsarbetet som angår samtliga anställda, arbetande och boende i kommunen. 
Markaryds kommun skall vara en arbetsplats där samtliga känner sig delaktiga och på samma 
vis involverade i demokratiarbetet.  
Visionsarbetet angår inte bara samtliga anställda, utan samtliga anställda och förtroendevalda 
har under 2021 aktivt arbetat med att ta fram den värdegrund som kommunfullmäktige 
kommer att fastställa den 27/9. Denna kommer sedan att aktualiseras vid nyanställningar, 
löne- och medarbetarsamtal samt i de politiska grupperna. Markaryds kommuns värdegrund – 
”så vill vi ha det i Markaryd” – har tagits fram i dialog mellan beslutsfattare och medborgare. 
Det nya värdegrundsdokumentet skulle stödja oss i hur vi ska vara och agera som medarbetare och 
politiker, för att vi ska kunna förverkliga vår vision ”Möjligheternas Markaryd  - Tillsammans gör vi 
varandra bättre!”. Värdegrunden syftar till att vi som arbetar inom organisationen skall ha ett gemensamt 
förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. 
 
 

Organisationens externa åtagande (Hur ska aktören arbeta med demokrati 
gentemot externa målgrupper?) 
Som en följd av att Markaryds kommun åtagit sig att underteckna deklarationen så har en rad 
ambitiösa demokratiprojekt rullats ut. Projekt som i allra högsta grad kan betraktas som 
ambitionshöjande. Dessa projekt inkluderar bland annat en satsning på medborgardialoger. Nedan 
följer en redogörelse för dessa. 
 
Under perioden oktober 2019 t o m mars 2020 genomfördes, med stöd av en extern processledare, 
en av kommunens största satsningar någonsin på medborgardialoger. Denna process involverade ett 
stort antal personer och resulterade i mängder av tankar och idéer kring vår gemensamma 
framtidssyn. Drygt 2.400 synpunkter och förslag samlades in under medborgardialogerna. För att 
specifikt involvera barn och ungdomar genomfördes träffar med elevrådsrepresentanter från 
förskoleklass t o m årskurs 9 från kommunens fyra grundskolor. Ett underlag till pedagogerna för hur 
de kunde arbeta med visionen i skolan togs fram och spreds via rektorerna till pedagogerna och varje 
pedagog fick själva sedan välja om de ville arbeta med temat i sin klass. Som en följd av detta kom 
det in teckningar, berättelser och en modell från skolorna. Totalt har 156 barn kommit med idéer och 
dessa idéer har presenterats i form av 69 teckningar, 37 blad med nedskrivna förslag, 16 berättelser 
om livet i Markaryd 2030 samt 1 modell över Markaryd 2030. En digital enkät gick också ut till elever i 
årskurs 7–9 samt på gymnasiet (KCM). Det kom in 324 svar, varav 229 svar från elever i årskurs 7–9 
och 94 svar från elever på KCM. Därutöver involverades även Ungdomsinskottet. 
 
Ungdomsinskottet är en sedan flera år tillbaka ett fungerande organ för att öka ungdomsdemokratin. 
Ungdomarna väjer själv sina representanter, är remissinstans och kan själv initiera förslag till 
politiken. Reglemente för Ungdomsinskottet bifogas: Reglemente ungdomsinskottet UN.pdf 
(markaryd.se) 
 
Ungdomar kan! Varje sommar inbjuds ca 15 ungdomar att söka feriearbete för att under tre veckor 
arbeta med barnkonventionen och demokratifrågor. Under perioden får man möta politiker, 
tjänstemän, media m fl för att lära sig mer om hur det demokratiska systemet fungerar och hur man 
påverkar ”på riktigt”. 
 



Säg vad du tycker! Kommunens synpunktshantering som tar emot ros och ris och där synpunkter kan 
lämnas in. Samtliga publicerade synpunkter besvaras också.  
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.markaryd.se%2Fsidor%
2Fkommun-och-politik%2Fsag-vad-du-
tycker.html&data=04%7C01%7Cjonatan.borggren%40markaryd.se%7C19e55d47761843ad032e08d9
7c7fd849%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637677710798265332%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D
%7C1000&sdata=RkhZ6FhLmk4Fp4LG55jZ4ExmIXobNM618C7Gm3KdtGE%3D&reserved=0 
 
Trygghetsvandringar genomförs återkommande i kommunens tätorter. 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.markaryd.se%2Farkiv%2
Fnyheter%2F2019-11-06-trygghetsvandring-i-
stromsnasbruk.html&data=04%7C01%7Cjonatan.borggren%40markaryd.se%7C19e55d47761843ad0
32e08d97c7fd849%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637677710798275327%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6
Mn0%3D%7C1000&sdata=rDPwrLidh9Ms0mm9YpXoPoqQqeubD0O6qvD15ktsTrU%3D&reserved=0 
 

Organisationens kommunikativa åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?) 
Markaryds kommun vill kommunicera delaktighet och trygghet. Alla som bor och arbetar i Markaryd 
skall känna sig trygga och delaktiga i den lokala demokratiska processen. Ingen lämnas utanför. Det 
är endast tillsammans som vi kan möta de utmaningar den lilla kommunen står inför. 
Demokratins 100-årsjubileum kommer i Markaryd att kommuniceras genom filmer och kontinuerligt 
uppdaterade sociala medier och dels med deltagande på plats i kommunen. Målgruppen för 
budskapet är boende och arbetande i kommunen. På så vis åtar sig Markaryds kommun att lyfta 
demokrati-jubileet genom sina sociala kanaler. 
 
Länk till filmen "Kommunens ungdomar firar demokratin": 
https://youtu.be/Eb-MJcxPtr0 
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