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§ Mötesdatum Styrelse/Nämnd 
 2022-11-01 Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 2022-11-08 Kommunstyrelsen 
   

 
 
Remissvar över betänkandet SOU 2022:28 Vår demo-
krati - värd att värna varje dag 
 
 
Beslutsförslag 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lämna nedanstående svar som yttrande på betänkandet till Kultur-
departementet 
 
 
 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
År 2021 var det 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta i val till 
riksdagen. Därför bestämde regeringen 2018 att skapa en kommitté 
som fick namnet Demokratin 100 år med uppdrag att planera, sam-
ordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en 
stark demokrati under åren 2018-2021. För arbetet fanns det tre mål: 
fler med god kunskap om demokrati, fler engagerade i demokratin 
och fler ta ställning för det demokratiska styrelseskicket. 
 
En nationell demokratirörelse inleddes med samråd och samverkan 
mellan olika aktörer för olika målgrupper. Därefter skapades en De-
klaration för en stark demokrati som aktörer kunde underteckna och 
följa. I slutet av 2021 hade 310 olika organisationer och företag skrivit 
under deklarationen. 
 



 

 

Handläggare Telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 
Pia Kronengen 0455303015 KS 2022/6782  2022-10-11 

 

 

 

 

 

 

Kommittén tog även fram Demokratistugan, ett mobilt kunskapscen-
ter för att öka intresset för och kunskapen om demokratin. Stugan 
besökte 16 län och gjorde totalt 20 stopp i landet. 
 
Förslag för ett demokratistärkande arbete framöver 
Kommitténs uppdrag var även att ge förslag på hur erfarenheterna 
från Demokratin 100 år kan användas i det fortsatta arbetet att göra 
demokratin stark i Sverige: 
 
• En nationell demokratifunktion – kommittén föreslår att det ska 

finnas en myndighet som ska samordna arbetet med demokrati i 
Sverige 

• Demokratiuppdrag till länsstyrelserna för att nå ut i alla delar av 
landet, samt att göra lokala och regionala analyser på demokrati-
området 

• Ökat demokratifokus i myndighetsstyrning genom förtydligande i 
styrdokument såsom myndighetsförordning och i instruktioner 

• Analysera konsekvenser för demokratin i samband med utred-
ningar och kommittéer 

• Förtydliga skolans demokratiuppdrag genom ett uppdrag till Skol-
verket att ta fram rekommendationer, allmänna råd och inspirat-
ionsmaterial som kan användas av huvudmän, skolledare och 
skolans personal. Vidare föreslås kvalitetsgranskning av grund-
skolors och gymnasieskolors arbete med demokrati samt att den 
digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas 
till att inte enbart ha fokus på 100-årsjubileet 

 
Yttrande 
 
Allmänt 
Vi instämmer i att det är viktigt att värna demokratin och att det är ge-
nom samverkan mellan olika aktörer som det går att nå ökad kun-
skap och en stärk demokrati. Karlskrona kommun är positiv till kam-
panjen som har genomförts och förslagen till att stärka och förtydliga 
arbetet med att värna demokratin även i fortsättningen. 
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Länsstyrelsens demokratiuppdrag 
När det gäller förslaget om länsstyrelsernas demokratiuppdrag tycker 
vi att det är positivt. Från kommunens sida är det önskvärt att upp-
draget innebär en stödfunktion åt kommunerna snarare än en kon-
trollfunktion. 
 
Karlskrona kommuns aktiviteter 
Karlskrona kommun deltog i flera av Demokratiårets aktiviteter. Kom-
munen skrev under ”Deklaration för en stark demokrati” med syfte att 
bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att 
verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demo-
kratiska systemet; att arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för 
demokratin samt att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av 
öppenhet och respekt. 
 
Under tre månader hösten 2021 fanns utställningen ”Ja, må den leva 
– demokratin 100 år” i kommunhusets reception. Under demokrati-
veckan – som arrangerades i Karlskrona och övriga Blekinge under 
vecka 44 fanns samma utställning på Stadsbiblioteket. Karlskrona 
kommun samverkade med Blekinge museum, Sensus, Blekinge tek-
niska högskola, Region Blekinge samt Länsstyrelsen i planeringen 
och genomförandet av demokrativeckan. 
 
Demokratistugan fanns på plats på Stortorget i Karlskrona 30 oktober 
- 6 november 2021 med aktiviteter och deltagande av olika aktörer 
såsom lokala politiker och olika organisationer. Därutöver fanns det 
ett antal utställningar och föreläsningar som anknöt till temat med 
ökad demokrati genom exempelvis fokus på rösträtt, mänskliga rät-
tigheter, yttrandefrihet och mod. 
 
Avslutning 
För att värna demokratin tror vi att det är avgörande med ett underi-
frånperspektiv. I kommunens hållbarhetsprogram lyfts därför att vi 
ska verka för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande. 
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Beslut skickas till 
Kulturdepartementet 
 
 
 
 
Pia Kronengen 
 
 
Bilagor 
  
 


