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Minnesanteckningar från demokratiberedning 18 december 2018
Datum: tisdagen 18 december 2018
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 13.00‐16.00
Närvarande: ordförande Dan Nilsson (S), vice ordförande Eva Ahlström (M), Tobias Keller (C)
pkt 1‐5, del av 6, 7‐8, Anna Bodjo (MP), Kenneth Hardy Axelsson (L), Staffan Folke (V),
Per Karlsson (V), Christina Sundsmon (W), Maud Ärlebrant (KD), Dan Larsen (SD),
Lage Henning (SD),
Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för arbete och kompetens: Elisabet Sjöstrand pkt 1‐4
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund
Barn‐ och utbildningsförvaltningen, Västerviks gymnasium: läraren Daniel Idlund, pkt 5‐7, och
elever från Ek17b, pkt 5.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

3. Information om integrationsstrategin med handlingsplan
Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg, informerar om arbetet med att sprida den antagna
integrationsstrategin med handlingsplan, bland annat genom nyhetsbrev, inom
kommunkoncernen. Planen är att erbjuda stöd i form av information och inspiration i
kommunkoncernens verksamheter.
Dagens information är en kort återkoppling till demokratiberedningen som varit med att ta
fram integrationsstrategin, kommande demokratiberedning kommer att få rapporter.
Elisabet vill också tacka demokratiberedingen för samarbetet med integrationsstrategin.

4. Information om utbildningsinsatser inom Regionförbundets IKO‐projekt
Elisabet Sjöstrand informerar om antalet genomförda utbildningar 2017‐2018 inom IKO‐
projekt. IKO står för Integration, kompetens och organisation. Under 2019 planeras flera
ledarskapsutbildningar och företagsträffar.
Ordföranden tackar Elisabet för hennes stora och betydelsefulla insats i arbetet och
rapporteringen kring integrationsfrågor till demokratiberedningen.

5. Klassbesök
Ordföranden hälsar elever i årskurs 2, Ek 17b, och läraren Daniel Idlund varmt välkomna
till kommunhuset.
Ordföranden presenterar Västerviks kommun.
Demokratiberedningen och eleverna träffas i mindre grupper för frågor och samtal.
Klassbesöket avslutas med rundvandring i kommunhuset.
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6. Beredning av ungdomsmotioner
Västerviks Gymnasium har haft en omröstning bland de ungdomsmotioner som
demokratiberedningen har nominerat och coachat inför slutskrivning.
Eleverna i årskurs 2 ska enligt den godkända beredningsprocessen rösta fram 10 stycken
motioner. Daniel Idlund meddelar att det är 8 ungdomsmotioner som tydligt har fått flest
röster vid omröstningen, och framför gymnasiets förslag att det blir 8 ungdomsmotioner
som går vidare för beredning inför ungdomsdebatten i kommunfullmäktige. Bakgrunden
till förslaget är att det är flera motioner som har fått lika många röster (2 stycken vardera)
och därmed svårt att utse 2 bland dem.
Demokratiberedningen ställer sig bakom förslaget att det blir 8 ungdomsmotioner som
bereds inför ungdomsdebatten i kommunfullmäktige 2019.
Demokratiberedningen beslutar
att ungdomsmotionen
 Fler billiga bostäder
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning i samråd med Västerviks Bostads AB,
att ungdomsmotionerna
 Omklädningsrum till juniorlagen i Västervik IK,
 Boxningsklubb,
 Hemsida och/eller app med Västerviks kommuns utbud av föreningar och
aktiviteter,
 Kommunens egna app,
 Nytt övergångsställe på Östersjövägen,
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning,
att ungdomsmotionerna
 Större skåp
 Att känna sig trygg i skolan
överlämnas till barn‐ och utbildningsnämnden för beredning.
Ungdomsdebatten är enligt den godkända beredningsprocessen planerad till kommun‐
fullmäktige i april 2019. Politisk beredning sker december 2018‐mars 2019, vilket innebär
att ungdomsmotionerna senast måste behandlas i kommunstyrelsen senast 26 mars 2019
och dessförinnan i Västerviks Bostads AB och barn‐ och utbildningsnämnden.

7. Ungdomsdebatten – beredningsprocess och utvärdering
Demokratiberedningen och Daniel Idlund diskuterar motionsskrivardagen och
beredningsprocessen.
Daniel Idlund har tagit upp frågan med gymnasiets ledning om det ska vara hela årskurs 2
som deltar vid motionsskrivningen. Vidare framför han att intresset för motionsskrivning
och framför allt omröstningen var lägre detta år än tidigare år.
Kansliet på kommunstyrelsens ledningskontor skickar demokratiberedningens synpunkter
från tidigare möte till Daniel Idlund inför utvärdering och diskussion om fortsatt arbete
med ungdomsdebatten i kommunfullmäktige.
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8. Avslutning
Inget övrigt meddelas.
Ordföranden tackar demokratiberedningen för bra diskussioner och arbete under de
gångna 4 åren och avslutar därefter mandatperiodens sista möte i demokratiberedningen
med att önska god jul och gott nytt år.

Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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Tidsplan för beredning av ungdomsmotioner och
förberedelser för ungdomsdebatten i KF

• Beslut remiss – demokratiberedningen 18 dec. 2018
• Politisk beredning – dec. 2018‐mars 2019
KS bereder förslag till svar på samtliga ungdomsmotioner senast
26 mars 2019, dessförinnan ska berörd nämnd/styrelse yttrat sig över
ungdomsmotionerna

•
•
•
•

Infomejl till eleverna – april 2019
Träff elever på mentorstid – april 2019
Information till KF:s gruppledare – april 2019
Ungdomsdebatt fullmäktige – april 2019

