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Minnesanteckningar från demokratiberedning 21 maj 2019
Datum: tisdagen 21 maj 2019
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 14.00‐16.10
Närvarande: Ledamöter: ordförande Sverker Thorén (L), vice ordförande Saad Benatallah (S),
Örjan Brink (SV), Lage Henning (SD), Jonas Jalkteg (W), Peter Johansson (M), 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), Fredrik Lindström (L), Jenny
Ringdahl Malmberg (S), Jan Nilsson (V), Susanne Jahn Stackelberg (M)
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund, Elisabet Olsson, pkt 1‐5

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Sverker Thorén öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

3. Utvärdering av e‐förslag
Elisabet Olsson, kanslichef, redovisar förvaltningens uppföljning och utvärdering av e‐
förslag. Demokratiberedningen lämnar följande synpunkter inför kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
E‐förslag har öppnat en ny möjlighet att lämna in förslag till Västerviks kommun, då alla
kan lämna e‐förslag. Det finns ingen åldersgräns och det finns inga krav på att
förslagsställaren måste vara invånare i Västerviks kommun. Demokratiberedningen
betonar att möjligheten att lämna e‐förslag måste bli mer känd och föreslår följande
informationsinsatser:
‐ under en bestämd tid ge utökad specifik information om e‐förslagsfunktionen i de
medier kommunen normalt använder
‐ informera om e‐förslag i samband med medborgardialoger, ex. förbättringspromenader,
skolbesök
‐ riktad information till turister
‐ informera om e‐förslag på kommunfullmäktiges möten, ex. vid utlokaliserade möten
utanför Västervik
E‐förslag måste få 20 signaturer för att gå vidare för politisk behandling. Demokrati‐
beredningen menar att det är bra att även de förslag som får färre än 20 signaturer finns
kvar för att kunna lyftas i andra sammanhang, exempelvis av förtroendevalda som
motion. Demokratiberedningen föreslår att kommunen använder sociala medier för att
öka medvetenheten om inkomna förslag för att synliggöra för medborgarna vilka förslag
som har kommit in och möjliggöra flera signaturer.
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4. Uppdrag från KF om utvecklad medborgardialog och beslutsunderlag i större
och strategiska frågor
Kommunfullmäktige har 2019‐03‐25, § 148, i samband med beslut om svar på motion om
folkomröstning för byggande av en södra infart, uppdragit åt demokratiberedningen:
• att demokratiberedningen ska överväga huruvida en utvecklad medborgardialog
kan bidra till ett bättre beslutsunderlag i större och strategiska frågor.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Ordföranden föreslår att demokratiberedningen tar med sig uppdraget till partigrupperna
och redovisar svar till nästa möte som är den 20 augusti 2019.
Demokratiberedningen ställer sig bakom ordförandens förslag.

5. Demokratiberedningens uppdrag
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, visar en sammanställning över inkomna yttranden
från partierna på frågan:
• Uppdraget – hur ser ditt parti på uppdraget, bör det breddas, tydliggöras eller vara
lika som föregående mandatperiod?
Demokratiberedningen bestämmer att partiernas förslag kring uppdraget tas upp för
ställningstagande på nästa möte, 20 augusti 2019. Därefter väcks eventuellt ett ärende
om ändrat uppdrag för demokratiberedningen.

6. Utvärdering ungdomsfullmäktige
Sofie Westerlund redogör för genomförandet av ungdomsdebatten 2019 och utvärdering
av årets ungdomsfullmäktige.
Gymnasiet, demokratiberedningen, gruppledarna och kansliet deltar i utvärderingen.
Demokratiberedningen lämnar följande synpunkter på genomförandet av debatten:
‐ Informera eleverna om att ärendena bereds i olika nämnder innan KF behandlar
ungdomsmotionerna
‐ KF:s ledamöter ska gå upp i talarstolen om de ska debattera, inte bara visa stöd
för ungdomsmotionen.
‐ Tråkigt att så många blev besvarade, titta på urvalsprocessen för motionerna.
‐ Besvarad motion, det kan vara positivt att få en motion besvarad.
Synpunkter kring tidigare delar i beredningsprocessen har lämnats tidigare av
demokratiberedningen för förra mandatperioden. Nuvarande demokratiberedning
nämner obligatorisk närvaro, hur man når ut med information då det var en klass var inte
med på motionsskrivardagen samt frågar om eleverna kan lämna in motionerna via
systemet för e‐förslag?
Ordföranden och Sofie Westerlund framför att de träffar gymnasiet i juni för att gå
igenom utvärderingen och ungdomsfullmäktige 2020.
7. Kommittébesök ‐ En nationell satsning på medie‐ och informationskunnighet
och det demokratiska samtalet
Ordföranden och Sofie Westerlund berättar om att kommittén ”Det demokratiska
samtalet” kommer till Västervik den 15 augusti 2019 för att samtala och ha en workshop
om medie‐ och informationskunnighet. Vad innebär näthat, desinformation och
propaganda innebär för det demokratiska samtalet? Demokratiberedningen,
kommunstyrelsen, andra förtroendevalda, representanter från civilsamhälle och
tjänstepersoner bjuds in.
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Demokratiberedningen beslutar att demokratiberedningens ledamöter och ersättare kan
anmäla sig till aktiviteten och få timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
resa enligt bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Västerviks kommun.
Kostnaden belastar demokratiberedningens budget.
8. Övriga frågor

-

Hyra I‐pad?
Per Sverud (MP) ställer frågan om demokratiberedningens ledamöter och
ersättare som inte har någon läsplatta från nämnd, styrelse eller fullmäktige kan
hyra I‐pads för sitt uppdrag i demokratiberedningen?
Sofie Westerlund tar med sig önskemålet och svarar att idag är de endast möjligt
med kostnadsersättning om 125 kr per månad för att arbeta digitalt med eget
verktyg om ledamoten/ersättaren inte är berättigad en I‐pads enligt
kommunfullmäktiges beslut.

9. Avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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