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Datum: 2020-12-09 

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: 

Åsa Johansson (C), Bert Egnell (M), Lars Svensson 

(SD), Birgit Svärd (S) 

 

Koordinator: Mats Johansson 

Frånvarande: Camilla Boström (MP), Conny Lindgren (V) 

Minnesanteckningar för demokrati-

beredningen 2020 – 12 - 09 

 

Mötets öppnande 

 

Ordförande Magnus Moberg hälsade alla deltagare välkomna till dagens 

möte!  

 

1.Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

 

2.Demokratistipendiet 2020 

Beredningen konstaterade vid förra mötet den 25 november att inga 

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 återupptog samtalet från förra mötet och efter en stunds 

dryftande kunde beredningen enas om att det för 2020 inte framkommer 

något entydigt förslag till mottagare av 2020 års stipendium. Beredningen 

beslutade att inget stipendium skall delas ut för 2020. 
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Beredningen anser att det är viktigt att inför 2021: års utlysning ska 

demokratistipendiet bättre ”marknadsföras” och att det förtydligas vad 

stipendiet avser. 

 

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. Utskickat förslag till datum 

fastställdes! Det betyder att beredningen har möten följande datum under 

2021: 

– 13 januari 

– 24 februari 

– 24 mars 

– 21 april 

– 26 maj 

– 23 juni? (veckan efter midsommar – kanske semestertid för 

ledamöterna?) I så fall utgår detta datum!! Svårt att hitta tid 

när vi kollar onsdagar som inte är KS och KS i juni! 

– 8 september 

– 13 oktober 

– 10 november 

– 8 december 

Observera att mötestiderna kommer från nästa år att ändras till 

klockan 16 – 18! Mötena kommer att genomföras digitalt via Teams 

tills vidare! 
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3. Beredningens fortsatta arbetsprocess 

 

- Träffa demokratistödjarna på högstadierna och gymnasiet för 

fördjupat samtal utifrån ”Om – mig ”resultaten (Isabelles dragning 

och Henriks tankar). Denna träff sker den 13 januari 2021 från 

klockan 16.00. 

 

Beredningen diskuterade fram ett upplägg för denna träff och formulerade 

ett antal frågor att utgå ifrån i kommande samtal.  

 

 

4. Övriga frågor 

a) Ordföranden tipsade vid mötet den 25 november 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”. Finns också tillgänglig på Marks 

kommuns hemsida. Liknande upplägg har också Varberg, 

Kungsbacka, Värmdö och Trelleborg som exempel. Beredningen 

rekommenderades att ta en titt på hur detta kan se ut. Kan något 

liknande vara lämpligt för oss i Finspång? Koordinatorn fick i 

uppdrag att kontakta Marks kommun för att få en uppfattning om hur 

detta har fungerat. 

b) Beredningen återkom till den centrala frågan för uppdraget från KF: 

Hur definierar vi egentligen ungdomars inflytande? Vad kan/ska 

man ha inflytande över? Beredningen kontemplerade över Henrik 

Brolinsons ”inflytandetrappa” Som koordinatorn uppfattade samtalet 

handlar det alltjämt om de tre ” översta trappstegen” det vill säga 

Dialog, Inflytande och Medbestämmande. 

c) Vad betyder det för uppdraget att det är de politiska organen i 

kommunen som är målgruppen för uppdraget?   

Beredningen funderade över hur beredningens förslag och 

slutbetänkande till KF som är uppdragsgivare ska vara. Är det ” av 

absolut karaktär ” eller ska vi snarare leverera ett förslag till 

processbeskrivning och ett ”smörgåsbord” av förslag och idéer för 

hur inflytandet kan gå till.  

Det handlar om att visa på/ge politiken moderna och aktuella 

verktyg för att möjliggöra inflytande från ungdomsgruppen.  
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d) Beredningen förde ett samtal kring hur det förslag som så 

småningom kommer att bli resultatet av arbetet ska säkras och 

följas upp. Hur får vi det att bli uthålligt? Vem är ansvarig för 

genomförande? Vem ”skakar vi hand” med för att säkerställa att 

det på riktigt och viktigt? 

 

 

Minnesantecknare 

 

Mats Johansson 

Koordinator 

 

 

 


