
Organisationens interna åtagande 
Ett Bättre Vadstena - Som beskrivs mer ingående nedan, är en app som lanserades under 2020 för att 
underlätta för medborgare och besökare i Vadstena kommun att inkomma med synpunkter och 
förslag direkt till tjänstepersoner på berörd förvaltning. Ett Bättre Vadstena har inte bara förenklat 
allmänhetens delaktighet i kommunen utan även möjliggjort för tjänstepersoner att bättre och 
snabbare fånga upp synpunkter i samhället. Systemet ger en bättre överblick och säkerställer att 
inget ärende hamnar mellan stolarna.  
  
Barnkonventionen - Med anledning av att barnkonventionen skrevs in i den svenska lagen 2020, har 
Vadstena bibliotek sedan dess planerat en stor flytt av barnavdelningen från en något undanskymd 
och trång plats i biblioteket, till att vara den självklara mittpunkten i biblioteket. Flytten är klar i 
oktober 2021 och tanken är att lyfta fram barnens, de unga vuxnas och föräldrarnas plats i, och 
användning av, biblioteket. Läsfrämjande åtgärder och kreativt skapande, kopplat till upptäckarglädje 
kring bl.a. naturvetenskap, relationer, HBTQ-frågor och teknik, är självklara utgångspunkter när den 
nya barnavdelningen tas i bruk. Även föräldrarnas roll, tillsammans med sina barn och unga vuxna 
har tänkts in. 
 
Politiska organisationsformer - Sedan juni har kommundirektör och biträdande kommundirektör 
regelbundet haft utbildning- och diskussionstillfällen med samtliga partiföreträdare. Syftet med 
träffarna är att inför nästa mandatperiod skapa en politisk organisation som på bästa sätt tillvaratar 
valresultatet. Varje möte har ett tema, som exempelvis valnämnd, antalet ledamöter i nämnder och 
så vidare. Partiförträdarna får genomgång av kommundirektör och biträdande kommundirektör om 
vad som står i kommunallagen, vad som står i antagna reglemente och hur Vadstena kommun skulle 
kunna organisera det politiska arbetet. Sedan diskuteras förslagen av partiföreträdarna utifrån vad 
som skulle tillgängligöra och stärka den lokala demokratin. När processen är färdig fattar 
kommunfullmäktige under året beslut om de förslag som partiföreträdarna har kommit fram till.  
  
Tillitsbaserad styrning workshop – under oktober kommer ett utbildningstillfälle/workshop om 
tillsbaserad styrning att hållas för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. Sedan den första januari 
2019 tillämpar Vadstena kommun tillitsbaserad styrning och ledning. En tillitsbaserad 
samhällsstyrning är väsentligt för att värna demokratin och stärka legitimiteten i den representativa 
demokratin. Syftet med workshopen är således att öka kunskapen bland politiker om vad 
tillitsbaserad ledning innebär i praktiken- och vilka ändringar som måste ge för att kunna tillämpa 
det. Workshopen kommer att genomföras tillsammans med andra kommuner som har kommit 
längre i implementeringen. 
  
Organisationens externa åtagande 
Jubileumsåret Gustav Vasa 500 år - För 500 år sedan, år 1521, utsågs Gustav Vasa till riskföreståndare 
i Vadstena. Det uppmärksammades med en rad olika aktiviteter under sommaren som anordnades 
av kommunens dotterbolag Vadstena turism och näringsliv i sammarbeta med olika aktörer. Mellan 
den 15 juni till 30 september pågår utställningen Gustav Vasa talar ur skägget på Vadstena slott. 
Utställningen behandlar teman som makt, manipulation och propaganda vilket ger en förståelse för 
hur vår demokrati formades. Även lärare och elever tar del av utställningen genom ett skapande 
skolprojekt om Gustav Vasa, där elever får arbeta med propaganda och källkritik.  
  
Historisk seminariedag belyser demokratin – Den 20 augusti annornades en seminariedag om Gustav 
Vasa, statsbyggnaden samt rättstans och demokratins slutgiltiga genombrott av Vadstena kommun i 
samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Dagen avslutades 
med ett panelsamtal där riksdagens talman Anderas Norlén och Kultur- och demokratiminister 
Amanda Lind medverkade.  
Vadstena Pride – Sedan 2017 anordnar Vadstena kommun Vadstena Pride för att utöka HBTQ-
kompetensen i kommunen samt att lyfta upp normkritik och HBTQ-personers livssituation. Det 



övergripande målet med arbetet är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och 
diskriminering. Utöver aktiviteter på Rådhustorget kommer det bland annat att arrangeras 
föreläsningar på biblioteket, konserter och teaterföreställningar. 
  
Boka en bibliotekarie - En satsning som riktar sig främst till äldre (65+). För att minska det digitala 
utanförskapet hjälper biblioteket med teknik: iPad, smartphones, hur man skapar och använder e-
post och liknande. Biblioteket har även satsat en hel del på att hjälpa till med informationssökning 
och källkritik och hur medborgare kan hitta och ta del av information på ett säkrare sätt. 
  
Bokcirkel – Vadstena bibliotek anordnar bokcirklar för barn, unga vuxna och äldre (65+). Ett urval 
skapat dels från bibliotekspersonalen, men också cirklarnas deltagare, gör att diskussioner kring 
samhällsfrågor kan göras utifrån skönlitteraturens värld. Förhållanden, rasism, HBTQ-frågor, politik är 
bara några av de frågor som alla bokcirklar har berört och diskuterat. 
                           
Vadstena kulturskola – sedan några år tillbaka har Vadstena kommun satsat på tillgången till kultur 
för barn genom att ombilda musikskolan till en kulturskola. I samband med ombildningen halverades 
avgifterna för att möjliggöra att fler barn får tillgång till verksamheten. Ur ett demokratiskt 
perspektiv har kulturskolan ett viktigt uppdrag då konst och kultur är betydelsefullt för individen och 
samhället.  
  
Föreläsningar och utställningar kring HBTQ-frågor, psykisk ohälsa och frågor kring lärande, förståelse 
och minne – Genom olika former av utställningar, skyltningar och föreläsningar erbjuder Vadstena 
bibliotek ett brett spektrum av viktiga frågor i det svenska samhället och hur vi bemöter varandra ute 
i verkligheten.  
  
Språkcafé – En oerhört viktig del Vadstena kommuns arbete är att ta emot nyanlända och hjälpa de 
att komma in i det svenska samhället. Att få grepp om det svenska språket är en av de viktigaste 
bitarna i att integreras i det svenska samhället och att skapa förståelse mellan olika kulturer. 
Språkcaféet jobbar med nyanlända i små grupper som, tillsammans med språkvärdar, skapar en viktig 
och välkomnande väg in i det svenska samhället och anordnas främst av Vadstena bibliotek. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande  
Ett Bättre Vadstena – Ett Bättre Vadstena är en app som lanserades under 2020. Appen har 
möjliggjort att både boende och besökare i Vadstena kommun kan lämna in synpunkter, förslag samt 
rapportera in brister till kommunen. Förutom att lämna information via appen kan allmänheten 
ringa, mejla, skriva ett brev eller lämna synpunkt muntliga, via kommunens hemsida eller via 
Facebook för att säkerställa att alla individer har möjlighet att yttra sig, oavsett förutsättning. Ett 
Bättre Vadstena ger kortare handläggningstider av inkomna förslag och synpunkter. Tidigare gällande 
bestämmelser för hantering av medborgarförslag, vilket innebar att förslagen först togs upp i 
kommunfullmäktige där beslut togs om vilken förvaltning det skulle skickas vidare till för beredning. 
Den administrativa och politiska hanteringen av medborgarförslagen gjorde att det tar lång tid innan 
de besvarats. Med Ett Bättre Vadstena kan allmänhetens förslag och synpunkter skickas direkt till 
tjänstepersoner på berörd förvaltning, vilket ökar allmänhetens delaktighet i samhället.  
  
Earth Week – Varje år uppmärksammar Vadstena kommun Earth Week, vilket är kommunens årliga 
hållbarhetsvecka i mars. Earth Week erbjuder en veckas konkreta miljöengagemang och inspiration 
till fler klimatsmarta idéer och handlingar. Varje år arbetar kommunen fram ett program som är 
tillgängligt för medborgare och näringslivet. För Vadstena kommun är vårt arbete med miljö- och 
hållbarhetsfrågor helt grundläggande för vårt samhälle och demokratiska system.  
  
Föreläsningar och workshops kring informationssökning och källkritik - Det blir allt svårare att veta 
om digital information går att lita på och huruvida man hamnar i ”filterbubblor”, skapade av 



algoritmer, som styr ens informationsflöde. Genom föreläsningar och workshops har Vadstena 
bibliotek tagit fram tips och tekniker kring källkritik. Uppdraget är en av bibliotekets främsta 
uppgifter inom biblioteksvärlden.  Informationsflödet som biblioteket tillhandahåller måste kunna 
förstås och granskas kritiskt av samhällsmedborgare. 
 
Under vecka 48 kommer Vadstena kommun i samband med den sista kommunstyrelse 
sammanträdandet för i år att uppmärksamma demokratins 100 års jubileum genom att göra ett 
reportage om hur lokal demokratin fungerar. I reportaget kommer nämnds sekreterare att beskriva 
hur processen går till – från idé till beslut och implementering. I reportaget kommer även ledamöter 
att intervjuas.  
Vidare jobbar vi på att förbättra och synliggöra politikens arbete genom att göra nyheter på vår 
hemsida om budgetprocesser och beslut som fattas i fullmäktige och nämnder. 
  
Om aktören 
All arbetet som genomförs i Vadstena kommun görs inom ramen för Kommunallagen, där demokrati 
utgör grunden. Vårt grunduppdrag är att säkra demokratin i vårt samhälle och vi arbetar aktivt med 
att stärka och utveckla demokratin. Nedan beskrivs ett urval av aktiviteter genomförda under 20/21 
utan inbördes ordning. Aktiviteterna är någorlunda indelade i de tre olika formerna. För att undvika 
upprepning nämns merparten av alla aktiviteter under en form, däremot ska det noteras att de flesta 
aktiviteter ingår i flera former eftersom kommunens arbete till största del är övergripande och berör 
flera aspekter. 
 


