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Minnesanteckningar från demokratiberedning 19 maj 2020
Datum: tisdagen 19 Maj 2020
Plats: tjustsalen, kommunhuset samt Starleaf
Tid: Kl. 14.00-16.00
Närvarande: Ledamöter: ordförande Sverker Thorén (L), vice ordförande Saad Benatallah (S),
Violet Petersson (KD), Per Sverud (MP), Per Karlsson (V), Lage Henning (SD), Susanne Jahn
Stackelberg (M), Örjan Brink (SV), Jonas Jalkteg (W), Tobias Keller (C), 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: Johan Hägglund, Elisabet Olsson, Marcus
Wettersten.

Dagordning:
1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och alla hälsas välkomna.

2. Föregående mötesanteckningar

Anteckningarna från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.

3. Ungdomsfullmäktige 2020/2021 - planering

Johan Hägglund och Marcus Wettersten informerar om att ungdomsfullmäktige 2020
planeras till kommunfullmäktigemötet 21 september 2020, samt att arbetet med
ungdomsfullmäktige 2021 påbörjas i oktober 2020 och avslutats i och med
ungdomsfullmäktige i april 2021.
Vidare diskussion kring planering, samt planering med anledning av det osäkra läget
gällande coronaviruset inför hösten.

4. Planering av sammanträden hösten 2020

Elisabet Olson informerar om demokratiberedningens höstplanering 2020.
Diskussion om höstplaneringen. Per Karlsson samt Per Sverud lyfter att den preliminära
planeringen inför 15 september ser överbelastad ut. Ordförande för till anteckningarna
att punkterna för mötet ska ses över.

5. Diskussion om de demokratiska konsekvenserna av corona

Diskussionsrunda där samtliga närvarande ledamöter i första rundan beskriver partiets
perspektiv på de demokratiska konsekvenserna med anledning av coronavirussituationen. I
en andra runda öppnas diskussionen för samtliga deltagare på mötet, varpå ordet släpps
fritt.
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Ordföranden sammanfattar diskussionen med att samtliga partier upplevs nöjda med
tjänstepersonsorganisationens arbete, samt positiva till hur övergången till digitala
sammanträden fungerat med bibehållen demokratisk funktion. Dock väcks även frågor ifrån
Susanne Jahn Stackelberg (M), Fredrik Lindström (L) och Sverker Thorén (L) om hur bra den
så kallade borgfreden är för demokratin och vidare kring risken för minskad debatt då
kommunfullmäktigemöten ska hållas kortare, samt med reducerat antal ledamöter på plats.
Flera lyfter även att en viktig dimension går förlorad när småpratet runtomkring möten
försvinner.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Marcus Wettersten
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