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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 och lika rösträtt. Invånarna 
behöver ha kännedom om hur demokratin fungerar, hur alla kan vara delaktiga och hur vi 
gemensamt kan arbeta för att bevara demokratin som styrelseskick. Genom att underteckna 
Deklaration för en stark demokrati åtar sig Kungsbacka kommun att verka för att demokratin 
förblir motståndskraftig. 

Under år 2021 ska Kungsbacka kommun  

−  Verka för en ökad kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet genom att 
deltaga i Demokratistugan tillsammans med Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands 
kommuner. 
 

−  Stärka ungdomars kunskaper om demokratin genom att utbilda särskolans elever om 
inflytande och hur de kan göra sin röst hörd genom projektet Ungas deltagande i 
demokratin. 
 

−  Arbeta för att få fler att aktivt delta i den demokratiska processen genom att anställa 
kommunutvecklare (ferieungdomar) med uppgiften att genom invånardialog, framför allt 
riktad mot ungdomar, utreda kommunala frågor och själva utifrån utgångspunkten ung 
person intresserad av samhälls- och inflytandefrågor bidra med egna kunskaper och 
perspektiv till utredningarna. 
 

−  Öka ungdomars inflytande genom anordnandet av Bankomatgrupper vilket är ett forum som 
drivs av ungdomar för ungdomar, och där ungdomarna själva bestämmer vilka aktiviteter 
och projekt som ska få medel. 
 

−  Främja medskapandet i verksamheten Senior i Kungsbacka där seniorer träffas för att umgås 
och genomföra aktiviteter som deltagarna själva bestämt och utformat. 
 

−  Minska det digitala utanförskapet genom att arrangera projektet Mera digitalt som bland 
annat utbildar invånare i användandet av digitala tjänster. 
 

−  Verka för en ökad kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet genom att 
anordna föreläsningar och workshops om demokratin för kommunens ledande chefer och 
kommunledningskontoret. 
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−  Stärka invånarnas kunskaper om hur demokratin fungerar genom 
kommunikationssatsningen 100 år av demokrati samt filmserien “Kungsbacka idag, 
Kungsbacka imorgon” där ungdomar ges möjlighet att ställa frågor till Kungsbackas 
förtroendevalda. 
 

−  Verka för en ökad kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet bland våra 
elever genom en intervjuserie där barn intervjuar kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunens ledande chefer i frågor om val, demokrati och politik och där materialet sedan 
sprids i skolan och i våra digitala kanaler.  
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