
Organisationens interna åtagande 
Fördjupa arbetet med att skapa inflytande och delaktighetskanaler och processer där jämlika 
förutsättningar till delaktighet råder. En utvärdering av ett urval av stadens inflytande och 
delaktighetskanaler påbörjas 2021 för att se över ifall våra interna processer leder till att alla 
västeråsare har jämlika förutsättningar till inflytande och delaktighet.  
 
Stadens arbete för att integrera barnrätt, funktionsrätt och jämställdhet i processer och beslut 
innebär att vi måste fånga olika grupper av barn och vuxna i dialoger så att alla kan få sina rättigheter 
tillgodosedda vilket skapar ökad kvalitet i samhällstjänsterna och ökad legitimitet av beslut som 
fattas.  
 
Det pågår ett stort arbete med att genom utbildningar och på arbetsplatsträffar förankra Västerås 
stads värdegrund och en bemötandekod som utgår ifrån de mänskliga rättigheterna har tagits fram 
som vägleder chefer och medarbetare i att ta avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism. 
 
Organisationens externa åtagande 
Fördjupat arbete med samverkan mellan civilsamhället och Västerås stad som regleras i den lokala 
överenskommelsen (LÖK) vilket främjar en aktiv dialog där båda parters ramar, villkor och behov 
kommer fram. Dialog och samverkan ger beslutsfattare bredare och djupare kunskaper inför beslut 
och det ger civilsamhället en större förståelse för besluten.  
 
Med stöd från MUCF har Ungdomsdialog i ett samarbete med skolor tagit fram en metod för att mer 
praktiskt lära barn och unga att vara delaktiga i demokratin, UNIK i skolan, utvecklats och testas 
under hösten 2021 i skolor i Västerås.  
 
Västerås stads interreligiösa råd har genomfört en samtalskväll om mediebilden kring trosfrågor 
tillsammans med lokalmedia. 
 
Det mer samordnade arbetet i utpekade socioekonomiskt utsatta stadsdelar syftar till att skapa 
jämlika förutsättningar för boende till bland annat arbete, skola, meningsfull fritid och delaktighet. 
Det syftar i förlängningen också till att höja tilliten till kommunen och myndigheter.  
 
Kopplat till Västerås stads interreligiösa råd genomförs träffar för ungdomar från olika trossamfund, 
bland annat har två resor till Stockholm med studiebesök i synagogan, moskéer och kyrkor 
genomförts. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
En informationsfilm riktad till allmänhet och tjänstepersoner och politiker kring hur vi kan tänka för 
att inte själva sprida felaktig information, hot och hat eller delta i påverkanskampanjer på internet 
kommer att lanseras i november 2021. Västerås skolor kommer att använda filmen som också ska 
spridas via stadens sociala mediekanaler.  
 
Västerås stad deltar och kommunicerar programmet för demokrativeckan i både interna och externa 
kanaler.  
 
Olika demokratifrämjande samtal och föreläsningar har genomförts under hösten 2021. Bland annat 
har Interreligiöst råd haft ett öppet evenemang med Bi Puranen om ålderism och 
värderingsförskjutningar i olika grupper i samhället och vad det kan betyda för demokratin och hur vi 
riggar kommunala tjänster. Kommunfullmäktige har haft en föreläsning med Sören Holmberg på 
temat Demokratins framtid.  
 



Stadens arbete kopplat till mänskliga rättigheter och social hållbarhet kommuniceras kontinuerligt i 
både interna och externa kanaler och kopplingar görs då mellan alla människors lika rättigheter och 
ett demokratiskt samhälle. 
 
Om aktören 
Västerås stad är en kommun som ligger i Västmanlands län och är en del av Mälardalen. 
 


