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Minnesanteckningar från demokratiberedning 18 februari 2020
Datum: tisdagen 18 februari 2020
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 14.00‐16.00
Närvarande: Ledamöter: ordförande Sverker Thorén (L), vice ordförande Saad Benatallah (S),
Örjan Brink (SV), Lage Henning (SD), Susanne Jahn Stackelberg (M),Jonas Jalkteg (W),
Per Karlsson (V), Tobias Keller (C), Violet Petersson (KD), Per Sverud (MP)
Ersättare: Tobias Ahlstedt (W), Douglas Blomberg (SD), Emma Blomqvist (MP), Jorge
Chávez (KD), Linnea Eriksson (C), Christian Fredriksson (SV), Staffan Folke (V), Fredrik
Lindström (L), Jenny Malmberg Ringdahl (S), Helena Sjöholm (M)
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund, Elisabet Olsson, Johan
Hägglund, Marcus Wettersten (praktikant)
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad: Malin Ohlsson

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Staffan Folke (V) ny ersättare i demokratiberedningen och Marcus Wettersten, praktikant
i kansliet, hälsas särskilt välkomna.

2. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.

3. Rapport om nätverksträff i SKR:s professionsnätverk för medborgardialog
Malin Ohlsson, landsbygds‐ och skärgårdsutvecklare, rapporterar från nätverksträff kring
medborgardialog som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, arrangerar. Malin nämner:
‐ exempel på medborgardialoger som genomförts i kommuner i Sverige och även i
utlandet.
‐ tips från SKR kring medborgardialog.
‐ SKR:s podcast om demokrati som heter demokratiresan.
Elisabet Olsson, kanslichef, ställer frågan om demokratiberedningen vill vara med på ett
webbseminarium som SKR har kring medborgardialog 24 mars 2020. Ingen anmäler
intresse. Elisabet undersöker möjligheten att se webbinariet i efterhand och återredovisar
på ett senare möte.

4. Information om e‐förslag och processen
Elisabet Olsson redovisar inkomna e‐förslag från perioderna 16 mars 2018‐3 maj 2019 och
4 maj 2019 till 17 februari 2020, vara den sistnämnda är den period som har gått sedan
den senaste redovisningen gjordes i demokratiberedningen. Kommande redovisningar om
e‐förslag kommer att ske ungefär var 3:e månad, enligt önskemål från
demokratiberedningen.
Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Kommunstyrelsens förvaltning
Ledningskontoret

Redovisningen innehåller:
‐ Statistik för publicering av e‐förslag och utfall hos politiken, bifall, avslag, delvis bifallen,
besvarad.
‐ Publicering av e‐förslag.
‐ Anledningar varför inte publicera.
Demokratiberedningen ställer frågor om e‐förslag, som besvaras av Elisabet Olsson.
Elisabet Olsson nämner att hon ska gå SKR:s masterclass om e‐förslag och medborgar‐
dialog i början av mars och kommer att rapportera erfarenheter från kursen i
demokratiberedningen.

5. Arbete med demokratiberedningens prioriterade uppgifter för 2020
Ordföranden redogör för mötespunkten och vill att demokratiberedningen under
fikapausen diskuterar vad demokratiberedningen kan göra kring de prioriterade
uppgifterna för 2020, som bestämdes på förra mötet.
Demokratiberedningen ska under 2020 fokusera extra på att vara ett remiss‐ och
stödorgan åt kommunfullmäktige prioritera arbete med:
- stödja medborgare som lämnar fråga till ”Allmänhetens frågestund” på KF.
- förbereda medborgarna på att KF ska ha utlokaliserat möte, väcka intresse på orten
och därigenom locka flera åskådare.
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, redogör för:
‐ nuvarande regler och rutiner för ”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktige
och kansliets kommunikation med frågeställaren innan mötet.
‐ hur kommunfullmäktiges presidium och kansliet förbereder utlokaliserade möten, det
vill säga möten som inte är i Västervik.
‐ att utlokaliserade möten under 2020 är planerade till maj och oktober, starttid 18.00.
‐ att kommunfullmäktige i maj kommer att vara i Odensvi, lokal Odenskans.
Demokratiberedningen ställer frågor om nuvarande former och rutiner, som besvaras av
Sofie Westerlund.
Demokratiberedningen har gruppdiskussion kring följande frågor:
‐ Hur ska vi förbereda nästa utlokaliserade möte?
‐ Vilka aktiveter ska vi satsa på?
‐ Hur ska vi nå ut till medborgarna på orten?
‐ Hur stödja medborgarna inför allmänhetens frågestund?
Demokratiberedningen redovisar sina tankar kring de prioriterade uppgifterna och
kommer att fortsätta samtalet på nästa möte, 17 mars 2020. Bland annat nämns:
‐ olika alternativ för studiebesök.
‐ kommunicera att fullmäktige kommer till orten t.ex. genom Facebook, anslag på
affären, information i sockenblad.
‐ demokratiberedningen besöker orten en tid innan mötet och förbereder allmänheten.
‐ fokus på hur medvetenheten kan ökas hos allmänheten.
Ordföranden framför att han ska undersöka vilka ekonomiska möjligheter som
demokratiberedningen har att förlägga möten på andra platser än kommunhuset.
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6. Övriga frågor
‐

Utvärdering dagsammanträde
Elisabet Olsson berättar att fullmäktige har fått en enkät kring dagsammanträden för
besvarande, som är en del i utvärderingen av dagsammanträden. Frågorna presenteras.
Susanne Jahn Stackelberg ställer frågan hur vi får svar från framtida fullmäktige‐
ledamöter om vad de tycker om möten på dagtid och kvällstid?
Ordföranden svarar att det är ett arbete för partierna, ledamöterna vet vilket
uppdrag de tackar ja till inklusive tider.

‐

Demokratiberedningens uppdrag
Kommunfullmäktige har nu fastställt ett utökat och förtydligat uppdrag för
demokratiberedningen.
Per Sverud framför att han vill att ha en genomgång av demokratiberedningens hela
uppdrag på ett möte framöver. Ordföranden och kansliet tar med önskemålet i
planeringen av kommande möten.

7. Avslutning
Ordföranden avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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