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Regional demokrativecka (RS/41/2021)
Sammanfattning
Regionfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar för demokrati, jämställdhet,
jämlikhet och integration. Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 42, att anta
Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin
100 år och är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår
demokrati – värd att värna varje dag. Som en del i arbetet har Region Jämtland Härjedalen
arbetat fram ett antal åtaganden för demokrati. Flera aktiviteter har redan genomförts under
2020 och 2021. Det pågår också ett arbete med att inför regionfullmäktiges möte i november
2022 ta fram en demokratistrategi med tillhörande förslag på handlingsplan för 2021-2022. En
aktivitet som ska inkluderas i den planen är en regional demokrativecka.
Deklarationen för en stark demokrati syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som
styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De
aktörer som har signerat deklarationen har åtagit sig att under åren 2020–2021 bidra till de
åtaganden som anges i deklarationen. Region Jämtland Härjedalen vill, liksom andra aktörer,
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,
Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Demokrativeckan föreslås ska genomföras v 47 (22-28/11) 2021. Under veckan kommer en
rad aktiviteter och event att genomföras som belyser olika aspekter av demokrati. Innehållet
ska riktas till anställda inom region, kommun, länsstyrelse och allmänhet. Utöver debatter och
föreläsningar finns även planer på att medverka vid en filmfestival och upprätta utställningar
med demokrati som gemensam nämnare. På detta sätt är målet att öka medvetenheten och
kunskapen om demokratins betydelse bland regionens invånare och under samlingsnamnet
”Vår demokrati - värd att värna varje dag” säkra att den står sig stark även de kommande 100
åren. Planering av veckan kommer att fortsätta under oktober och november.
Region Jämtland Härjedalen är huvudarrangör av demokrativeckan men eventen sker i
samarbete med olika aktörer. Stiftelsen Jamtli, Länsstyrelsen, Stiftelsen Gaaltije och Folkets
bio är exempel på aktörer som ställt sig positiva till att delta men samtal pågår också med
ytterligare aktörer. Parterna kommer på olika sätt att bidra, till exempel genom egna
arrangemang, marknadsföring och subventionering av lokalhyra. Region Jämtland
Härjedalens kostnader utgörs bland annat av lokalkostnader, kringkostnader för arrangemang
såsom föreläsare, resor mm och stöd till samverkande parter. Kostnaderna beräknas som mest
uppgå till 350 000 kronor och föreslås finansieras inom ramen för regionfullmäktiges budget
2021. I delårsrapporteringen per augusti 2021 hade regionfullmäktige (objekt 6026) ett
positivt resultat på + 900 tkr.
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Förslag till beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
1. En demokrativecka ska genomföras enligt förslag den 22-28 november 2021.
2. Kostnaden för demokrativeckan får maximalt uppgå till 350 000 kronor och belastar
anslaget till regionfullmäktige (objekt 6026).
3. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att följa upp arrangemanget och återredovisa till
fullmäktige

Beslut
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige
1. En demokrativecka ska genomföras enligt förslag den 22-28 november 2021.
2. Kostnaden för demokrativeckan får maximalt uppgå till 350 000 kronor och belastar
anslaget till regionfullmäktige (objekt 6026).
3. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att följa upp arrangemanget och återredovisa till
fullmäktige.

Expedieras till
Samordnare för demokrativeckan, regiondirektör, handläggare sekretariatet

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse om demokrativecka

Paragrafen är justerad
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