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Datum: tisdagen 12 februari 2019
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
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Närvarande:
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Linnea Eriksson (C), Christian Fredriksson (SV), Fredrik Lindström (L), Jenny Ringdahl Malmberg (S),
Jan Nilsson (V), Susanne Jahn Stackelberg (M)
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund, Johan Hägglund, pkt 1‐2

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Sverker Thorén öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det första mötet i
demokratiberedningen för mandatperioden 2019‐2022.

2. Presentation
Mötesdeltagarna presenterar sig.

3. Föregående mötesanteckningar
Mötessanteckningarna från föregående möte med den tidigare demokratiberedningen är
utskickade och läggs till handlingarna.

4. Om demokratiberedningen – uppdrag och arbetsformer
Sofie Westerlund, kommunsekreterare och sekreterare i demokratiberedningen, informerar om
demokratiberedningens nuvarande och tidigare uppdrag, samt arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslut om nuvarande uppdrag börjande gälla 1 juli 2013 och är följande:
•
att vidareutveckla medborgardialog i olika former och
•
att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens arbetsområde, samt
•
att besluta om sina arbetsformer.
Demokratiberedningen fick under 2015 ett särskilt uppdrag att ta förslag på integrations‐
strategi. Demokratiberedningen under föregående mandatperiod varit delaktig i
framtagandet av integrationsstrategi med handlingsplan för 2015‐2017 och 2018‐2022.

5. Inledande samtal om uppdrag och arbetsformer
Mötesdeltagarna samtalar om demokratiberedningens uppdrag och arbetsformer.
Ordföranden föreslår att demokratiberedningen tar med sig frågan till sina partier om
demokratiberedningens uppdrag, om det bör kvarstå, breddas eller tydliggöras.
Demokratiberedningen kommer överens om att redovisning av svar ska ske senast på
nästa möte för fortsatt diskussion om uppdrag och arbetsformer.
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6. Mötesplan 2019
Sofie Westerlund presenterar ett förslag till mötesplan och kallelse till möten. 9 möten är
inlagda i förslaget för 2019 och ordföranden avgör om ett möte ska genomföras med
tanke på ärendemängd. Förslaget är enligt följande:
(dagens möte 12/2), 21/3, 23/4, 21/5, 20/8, 17/9, 15/10, 19/11 och 10/12.
Mötesplanen och arbetsformen kring kallelse till möte godkänns av
demokratiberedningen.

7. Planering kommande möten
Sofie Westerlund visar en planering som hon och ordföranden har tagit fram för vårens
möten. Demokratiberedningen kommer bl.a. att fortsätta diskutera sitt uppdrag och sina
arbetsformer, arbeta med ungdomsdebatten i fullmäktige, och få föredragningar från
tjänstemän som handlägger frågor inom demokratiberedningens uppdragsområde som
introduktion och information för det kommande arbetet.
Skolbesök från Västerviks gymnasium finns med i planeringen, kansliet tar kontakt med
gymnasiet om det blir besök under våren.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Ordföranden avslutar mötet.

Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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