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§ 307 Undertecknande av Deklaration för en stark
demokrati
Dnr KS 2020-742
Ärende
Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första
riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle
att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté har tagit
fram en deklaration i syfte att ena de krafter som stödjer demokratin och
genom detta bidra till att stärka och utveckla demokratin. De aktörer som antar
deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som
anges i deklarationen.
Linköpings kommun avser att följa regeringens uppmaning att uppmärksamma
demokratin 100 år. Firandet sammanfaller också med uppmärksammandet av
Stadshusets 100 år som demokratisk byggnad. Under året kommer aktiviteter
att genomföras för de som bor, lever och verkar i Linköpings kommun.
Uppmärksammandet av demokratin 100 år föreslås nu förstärkas genom ett
undertecknande av Deklaration för en stark demokrati. Ett undertecknande
skulle innebära ett ställningstagande tillsammans med andra kommuner,
civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra
som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige.
Ett ställningstagande innebär att kommunen







tar ställning för och värnar alla människors lika värde, de
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.
Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden
genom att:
verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en
förutsättning för delaktighet,
arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i
samhället.

I samband med undertecknandet redogör kommunen också för vilka åtaganden
och aktiviteter som kommunen avser att genomföra under perioden 2020-2021.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att i sin beredning
till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Undertecknande av Deklaration för en stark demokrati,
2020-10-20
Bilaga - Deklaration för en stark demokrati
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Deklaration för en stark demokrati fastställs.
2. Borgmästare Lars Vikinge (C) ges i uppdrag att underteckna deklarationen.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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