Bilaga 1. Historik
Förslaget om att inrätta detta forum har sin upprinnelse i tidigare satsningar och förslag inom
området som ytterst handlar om demokrati och mänskliga rättigheter (Dialogforum och Råd för
demokrati och trygghet). Dessa satsningar och förslag har varit viktiga på många sätt och bidragit
till att politiker och representanter för civilsamhället närmat sig varandra. Men det har också
funnits sådant som fungerat mindre bra samt vissa risker med tillvägagångssätt som föreslagits.
Dessa gås igenom i rapporten ”Översyn av Dialogforum”.
Utvecklingen i en kommun står aldrig still och under första halvåret 2019 har behovet av att åter
fundera på och formulera hur ett genuint, med hög trovärdighet, informellt och viktigt forum
för dialog skulle kunna organiseras och startas, samtidigt som hänsyn ska tas till gjorda
erfarenheter och konstaterade risker.
I budget 2017 fanns en tydlig politisk viljeinriktning kring att forna dialogforum ska finnas kvar i
en ny och förstärkt form. Det beslutades att ett formellt råd för demokrati och trygghet - med
fokus på grupper som särskilt riskerar att utsättas för hatbrott, skulle inrättas. Ett förslag på
reglemente och budget för rådet togs fram. Förslaget var på remiss till tidigare deltagare i
dialogforum samt andra berörda organisationer och nämnder.
Den största risken som konstaterades i remissvaren pekade på att det finns svårigheter med att
säkerställa representationen i rådet avseende civilsamhället och vid närmare eftertanke framgår
att enskilda och under lång tid förutbestämda föreningsrepresentanter, som bara eventuellt
representerar stora grupper kan bli missvisande, riskera bli ensidigt, alltför formaliserat och
därmed inte bidra till ökad kunskap eller nå målen som beskrev inledningsvis.
Förslaget på forum för demokrati och mänskliga rättigheter tar särskilt
representativitetsproblemet i beaktande men kopplas också på ett tydligare sätt till arbetet med
hållbarhetsfrågorna och de globala målen (Agenda 2030), de mänskliga rättigheter samt till de
grundläggande spelregler som gäller för samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället
(ytterst medborgaren) såsom de beskrivs i grundlagarna, mer specifikt regeringsformens första
och andra artiklar (Bilaga 2).

