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1. Bakgrund

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av kommunfullmäktige 2016 där det
föreslogs att en årlig demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter för
kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma
frågeställningar. Det stöds även av kommunens tidigare Ungdomspolitiska strategi gällande
till och med 2016, där följande stod
Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i kommunen för
diskussion om gemensamma frågeställningar.
Målen för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig
tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.

1.1.

Syfte

1.2.

Målgrupp

Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika
områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras
kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen.
Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och
möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.
Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller studerande i
Lindesbergs kommun, samt förtroendevalda och representanter från kommunens
verksamheter.

2. Organisation
2.1.

Arbetsgrupp och styrgrupp

2.2.

Finansiering

Arbetet ska samordnas av folkhälsostrateg och ska tillsammans med kommunens
utvecklingsstrateger utgöra arbetsgruppen. Styrgrupp för arbetet ska presidiet för
kommunfullmäktige vara. En kontinuerlig dialog ska hållas mellan styrgrupp och arbetsgrupp.
Kanslienheten ska vara behjälpliga för utskick till berörda politiker samt för stöd vid
framtagande av kommunikativt material med koppling till dagen.
Finansieringen för den årliga demokratidagen kommer från kommunfullmäktiges budget.
Kostnaderna ska godkännas av kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kanslichef.
80 000 kr avsätts årligen från kommunfullmäktiges budget till genomförandet av
demokratidagen.

2.3.

Årshjul
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2.4.

Förankring

Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot politiker, verksamheter och
chefer.
Denna dag kan ses som en del av skolans demokratiarbete. Med fördel kan verksamheten
planeras så att det specifikt kan arbetas med vissa demokratifrågor innan denna dag.
I detta arbete är elevråden på skolorna en viktig aktör.
För att Demokratidagen på bästa sätt ska förankras så ska arbetsgruppen bjudas in till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens berörda ledningsgrupper för att ge
information.
Förankring av förarbete och efterarbete av demokratidagen bör skrivas in i varje förvaltnings
årshjul och verksamhetsplan

3. Dagens genomförande

Det är ungdomarna som ska stå i centrum under dagen, antalet politikerrepresentanter och
representanter från kommunens förvaltningar och bolag bör inte överstiga 1/3 av antalet
ungdomar.

3.1.

Politisk representation

3.2.

Förvaltningar och bolag representation

3.3.

Återkoppling

Deltagande på Demokratidagen ska vara en (1) representant från varje parti i
kommunfullmäktige, presidiet för kommunfullmäktige, oppositionsråd, ordförande och en
(1) företrädare för opposition i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
tillväxtutskottet i kommunen. Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen som
helhet, lyssna aktivt och ta med ungdomarnas tankar, synpunkter och åsikter tillbaka till sina
organisationer och politiska organ för att kunna användas som underlag i deras fortsatta
politiska arbete.
Alla kommunens förvaltningar samt berörda kommunala bolag ska representeras under dagen
utifrån behov och tema. Förvaltningschef/verksamhetschef VD utser vem/vilka som ska delta.
Återkoppling sker till utskottet stöd och strategi, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
För varje år ska frågan om hur övrig återkoppling ske vara en del av den ordinarie planeringen
där arbetsgruppen och kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans ser hur det ska gå till
och hur det kan göras på bästa sätt utifrån dagens upplägg. Det är viktigt att återkoppling dels
sker inom den politiska strukturen för att nå verkan och dels att återkoppling sker till
ungdomarna i form av information eller liknande.

