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Deklaration for en stark demokrati - Sodertalje kommuns ataganden
Harmed ansluter sig Sodertalje kommun till Deklarationen for en stark demokrati. Genom att
underteckna deklarationen tydliggor kommunen sin roll som aktorfor att starka demokratin. Per den 26
maj 2021 antog kommunstyrelsen i Sodertalje en handlingsplan for demokratiutveckling. Malen for
handlingsplanen ar att oka invanarnas inflytande, delaktighet och tillit samt oka valdeltagandet, vilket
knyter val an till deklarationens mal.

Handlingsplanen ar ett kommunovergripande styrdokument som involverar flera av kommunens

namnder, vars arbete med att uppfylla handlingsplanens mal, inleds under ar 2021. Handlingsplanen
innehaller aktiviteter som riktar sig bade internt till kommunens personal och externt till personer i
kommunens verksamheter, medborgare och ideburen sektor for att starka demokratin i de forum som
kommunen kan paverka. Exempelvis ska kommunen utveckla det nuvarande systemet med
medborgardialoger och utveckla stod och dialog med foreningslivet i syfte att starka dess roll som
demokratiskola och rostbarare. Utifran handlingsplanen arbetar kommunen dessutom med att ta fram en
atgardsplan med konkreta insatser for att oka valdeltagandet i Sodertalje ar 2022.

Under ar 2021 deltar Sodertalje kommun aven i samverkansprojektet Glokala Sverige. Med anledning av
valet 2022, kommer kommunen att arbeta utifran temat demokrati i projektet under September 2021.
Inom ramen for temat kommer kommunen att genomfora bade interna och externa
kommunikationsinsatser om hur kommunen arbetar med demokratifragor.

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordforande
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Deklaration for en stark demokrati

KommittenlOOar

Regeringen har gett Kommitten 100 ar ansvaret att anordna och genomfora aktiviteter for att under 2020
och 2021, i firandet av 100 ar sedan bade kvinnor och man for forsta gangen fick rostratt till riksdagen,
framja deltagande och delaktighet i demokratin, oka kunskapen och starka demokratins motstandskraft.
Kommittens mal ar att:

1. Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vart demokratiska system innebar.

2. Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om demokrati, paverka lokala
beslutsprocesser, rosta i val, engagera sig i en politiskfraga, i ett parti, eller i en
civilsamhallesorganisation pa sin fritid.

3. Okat stod for demokratin och att fler tar tydlig stallning for demokrati som styrelseskick.
Deklaration for en stark demokrati

Deklarationen ar ett initiativ av kommitten for att planera, samordna och genomfora en samling insatser
och aktiviteter inom ramen for de mal som beskrivits ovan. Via deklarationen samlar kommitten aktorer
som atar sig att under 2021 arbeta mot att starka demokratins roll.
Aktorerna som skriver under demokratideklarationen ska:

Verka for att fler far en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
Arbeta for att fler deltar aktivt och star upp for demokratin, och

Bidra till ett samtalsklimat som kannetecknas av oppenhet och respekt.1
De aktorer som skriver under ska ta stallning for alia manniskors lika varde, de grundlaggande fri- och

rattigheterna och rattsstatens principer. Aktorerna tar aven avstand fran diskriminering, extremism,
framlingsfientlighet, korruption och rasism.

Myndigheter, kommuner, regioner, skolvasendet, foreningar, stiftelser, civila samhallet och foretag ar
valkomna att skriva under. Deklarationen ar inte ettjuridiskt bindande avtal och riktar sig inte till enskilda
personer, enskilda naringsidkare eller politiska partier.

1 Deklaration for en stark demokrati.
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Signeringsprocessen av deklarationen

Kommitten forvantar sig att organisationer som skriver under deklarationen definierar konkreta aktiviteter
som ska genomforas under 2021 i forhallande till malen i deklarationen. Dessa aktiviteter ska inkludera

ett internt och ett externt atagande samt en kommunikationsinsats. I borjan av 2022 ska alia aktorer som
undertecknat deklarationen lamna in en kort beskrivning av sina aktiviteter och den verksamhet som
genomforts.

Aktorer som vill signers deklarationen skickar in sin ansokan efter att har fyllt i formularet pa kommittens
hemsida: vardemokrati.se

Framtagande av aktiviteter for Sodertalje Kommun

Forvaltningen har tagit fram aktiviteter som Sodertalje kommun ska genomfora under ar 2021 utifran
Handlingsplanen for demokratiutveckling och samverkansprojektet Glokala Sverige. Handlingsplanen
och Glokala Sverige innehaller aktiviteter och kommunikationsinsatser som riktar sig bade internt till
kommunens personal och till externa aktorer for att starka demokratin i de forum som kommunen kan
paverka samt informers om hur kommunen arbetar med demokratifragor.
I dokumentet "Deklaration for en stark demokrati - Sodertalje kommuns ataganden"beskrivs
aktiviteterna som Sodertalje kommun ska genomfora i forhallande till malen i deklarationen med
utgangspunkt Handlingsplanen for demokratiutveckling som Kommunstyrelsen antog under 2021.
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