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Datum: 2020-11-25 

Grupp: Demokratiberedningen  

Tid och plats: Digitalt möte via Teams  

kl. 15.00-17.00 

Deltagare: Ordförande: Magnus Moberg (S) 

Vide ordförande: Elisabeth Rehn (L), 

Ledamöter: 

Conny Lindgren (V), Åsa Johansson (C), Bert Egnell 

(M)  

 

Koordinator: Mats Johansson 

Frånvarande: Camilla Boström (MP) Lars Svensson (SD) 

Minnesanteckningar för demokrati-

beredningen  

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Magnus Moberg hälsade alla deltagare välkomna till dagens 

möte! Det var 8 månader sedan sist på grund av coronaviruset som hindrade 

oss att mötas! Nu försöker vi att träffas via Teams (digitalt tills vidare)! 

 

1.Demokratistipendiet 2020 

Beredningen kan konstatera att inge nomineringar har inkommit till 

demokratistipendiet 2020! Beredningen kan enligt statuterna själva enligt 

reglementet oavsett detta välja att utdela stipendiet till förtjänta personer, 

föreningar eller organisationer. Beredningen hade en diskussion om 

vem/vilka som under året gjort insatser enligt dessa kriterier. Beredningen 

gav sig själva i uppdrag att tänka vidare och återuppta samtalet nästa möte 

den 9/12! Koordinatorn fick i uppdrag att göra lite efterforskningar kring 

tänkbara kandidater. 
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2. Mötestider 2021 

 

Koordinator Mats och ordförande Magnus har tagit fram förslag till 

mötestider för nästa år. Onsdagar som är KS- respektive KF- fria är 

utgångspunkten. Beredningen vill att mötena nästa år ska ändra tid till 16 – 

18 så att så många som möjligt av ledamöterna (med hänsyn till arbetstider) 

ska kunna delta i beredningens möten. Förslag till datum är redan utskickat 

till beredningens ledamöter och bifogas också minnesanteckningarna samt 

återfinns i beredningens grupp på intranätet! 

 

3. Var var vi med uppdraget i våras? 

Men var var vi i våras när beredningen tvingades att ta uppehåll? 

Diskussionen böljade hit och dit under en lång stund. Det jag som 

koordinator uppfattade att beredningen var överens om hittills var följande 

punkter: 

- Vad menar vi med ungdom – vilket åldersintervall omfattas? Vilken 

definition ska beredningen använda? Senaste mötet i mars 2020 sa 

att intervallet omfattade åldrarna 13 – 25 år. Mötet diskuterade om 

detta verkligen var rätt intervall. Någonstans i diskussionen 

uppfattade jag (koordinatorn Mats alltså) att det nog borde stanna 

vid 21 år eftersom det är vid denna ålder som föräldraansvaret 

upphör samt att efter det borde det nog inte vara kommunen utan de 

politiska partiernas ansvar att kanalisera rimligen vuxnas 

intressen/medborgares idéer! 

- Vad menar vi med demokratibegreppet? Verkar föremål för fortsatt 

samtal… 

- Vad menar vi med ungdomars inflytande? Vad kan/ska man ha 

inflytande över? Beredningen kontemplerade över Henrik 

Brolinsons ”inflytandetrappa” som bifogas. Som koordinatorn 

uppfattade samtalet handlar det om de tre ” översta trappstegen” det 

vill säga Dialog, Inflytande och Medbestämmande. 

- Vad betyder det för uppdraget att det är politiken som är målgruppen för 

uppdraget?   

Beredningen funderade över om beredningens förslag och 

slutbetänkande till KF som är uppdragsgivare ska vara ” av absolut 

karaktär ” eller snarare ett förslag till processbeskrivning för hur 

inflytandet kan gå till. Beredningen återvände till SKR´s skrift 

”Ungas inflytande och delaktighet” som tidigare delgetts 

beredningen.  
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Möjligen ska beredningens förslag utgå från vilka möjligheter unga 

ska ha att påverka och ha en dialog med olika politiska forum och 

hur detta ska gå till och säkerstållas /bevakas.  

Det handlar om att visa på/ge politiken verktyg för att möjliggöra 

inflytande från ungdomsgruppen. Idag finns ju ett särskilt råd för den 

äldre gruppen (KPR) men något motsvarande finns ju inte för 

ungdomar (se även punkten ”Övriga frågor)   

 

Fortsatt arbete 

 

- Träffa demokratistödjarna för fördjupat samtal utifrån ”Om – mig 

”resultaten (Isabelles dragning och Henriks tankar). Förslaget är att 

denna träff sker den 13 januari 2021. 

 

- Träffa representanter för elever/unga (elevråd? + …) för samtal 

utifrån ovanstående möte  

 

- Träffa utvalda politiker från KS och KF för samtal utifrån 

ovanstående två möten och för att ha en ”tankesmedja” om vad 

politiken kan göra för att bidra till en bättre dialog med unga om 

frågor som påverkar dom! 

 

Dessa träffar ska förberedas med mellanliggande möten för att säkerställa 

frågeställningar och ge möjlighet för beredningen att reflektera över svaren. 

 

 

4. Övriga frågor 

Ordföranden tipsade om att det finns kommuner som börjat använda appar 

som dialog med och information till ungdomar. En sådan kommun är Mark 

som har en app som heter ”Ung i Mark”. (Koordinatorn har laddat ner den 

och den verkar intressant tycker jag,) Ladda gärna ner och titta själva! 

Liknande upplägg har också Varberg, Kungsbacka, Värmdö och Trelleborg 

som exempel.  
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Minnesantecknare 

 

Mats Johansson 

Koordinator 

 

 

 


