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Datum:

2018-03-27

Grupp:

Demokratiberedningen

Tid och plats:

Sammanträdesrum Regnaren kommunhuset,
kl. 15.00 – 17:00

Deltagare:

Ordförande: Berit Martinsson (S)
Vice ordförande: Hakon Fältström (L)
Ledamöter:
Bert Egnell (M), Edite Järpehag (KD), Jonny Persson
(S), Gudrun Skoog (MP), Lennart Bodling (SD) och
Solveig Axelsson (C)

Leila Marttila (V) t.o.m. 16.00
Tjänstemän:
Carina Olofsson koordinator, Jonas Andersson
utredare och Mats Johansson samhällsplanerare
Frånvarande:

Mötesanteckningar för demokratiberedningen
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från föregående möten 23 januari och 27 februari 2018
har skickats till ledamöterna i samband med kallelsen.
Anteckningarna från 27 februari ska rättas avseende deltagare på mötet:
Solveig Axelsson (C) deltog på mötet och Bert Egnell (M) var frånvarande.
Berit informerar angående punkt 4 ”Val 2018” anteckningarna från 27 februari:
Efter dialog mellan Berit och valnämndens ordförande har berörda tjänstemän (valsamordnare och beredningens kooridnator) förtydligat att demokratiberedningen inte kommer att arbeta med några särskilda satsningar avseende valdeltagandet inför valet 2018. Det kan bli aktuellt för beredningen att
göra analyser av valresultat utifrån olika målgrupper för att få kunskap om
det lokala valdeltagandet och utifrån det ta ställning till vilka åtgärder som
är lämpliga för demokratiberedningen att arbeta med till från kommande
val.
Mötesanteckningar från 23 januari och 27 februari 2018 inklusive ovanstående rättelse publiceras på kommunens webbplats www.finspang.se.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

2 (4)

2. Omvärldsspaning inför förslag till nytt särskilt uppdrag: de globala målen för hållbar utveckling
Demokratiberedningen har som en del i arbetet med det särskilda uppdraget
om mångfald uppmärksammat ett samband till kommunernas ansvar för
mänskliga rättigheter på lokal nivå. Detta kan vara ett område för beredningen att belysa i kommande uppdrag. Beredningen har därför börjat
stämma av vilket övrigt arbete som är aktuellt i kommunen med anknytning
till mänskliga rättigheter.
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram ett förslag till hur kommunen kan arbeta med de
”Globala målen för hållbar utveckling” på lokal nivå. Jonas Andersson utredare och Mats Johansson samhällsplanerare presesterer omvärldspaningen.
Totalt omfattar de globala målen 17 mål. Exempel på hur kommunen kan
arbeta på lokal nivå presenteras utifrån följande fem mål:
 1. Ingen fattigdom
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 10 Minskad ojämlikhet
 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Gislaved, Höör och Växjö är exempel på andra kommuner som också har
tagit fram underlag till hur respektive kommun kan arbeta med de globala
målen.
Den 12 april ska Jonas och Mats hålla en workshop för kommunstyrelsens
ledamöter kring hur målen kan ingå i styrning en i strategiska planen och i
prioriterade uppdrag.
Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att utkastet till ”Globala målen för hållbar
utveckling Finspångs kommun 2030 – På väg mot ett hållbart samhälle”
skickas till ledamöterna. Vid nästa möte tar beredningen upp och diskuterar
vad som bedöms vara relevant för beredningens arbete.
3. Särskilda uppdraget om mångfald
Demokratiberedningen arbetar med det särskilda uppdraget från kommunfullmäktige om mångfald:


Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
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Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal verksamhet
Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter
och möjligheter
Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på
hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas

Carina har på uppdrag av beredningen sammanställt förslaget på hur principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas samt hur kommunalverksamhet
ska präglas av mångfald. Sammanställningen delas ut och presenteras för
ledamöterna.
Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att ledamöterna skickar sina eventuella synpunkter om dokumentet till Carina via e-post till. Carina skickar sedan vidare synpunkterna till övriga ledamöter. Vid nästa möte tar beredningen beslut om att lämna över förslaget till kommunfullmäktige.
4. Uppdrag revidera medborgarpolicy
Berit informerade vid föregående möte att ledamöterna i den gemensamma
beredningsträffen har uppmanat demokratiberedningen att revidera policyn
för medborgardialog. Carina upplyste då att demokratiberedningen under
föregående mandatperiod har arbetat med det uppdraget.
Demokratiberedningen beslutade att vid dagens möte gå igenom policy för
medborgardialog utifrån uppdraget föregående mandatperiod. Underlaget
från tidigare uppdrag har skickats med kallelsen till dagens möte. Carina
förklarar hur handlingar som ingår i underlaget förhåller sig till varandra.
Beredningen beslutar

Ledamöterna får i uppdrag att till nästa möte jämföra de tio principerna i
demokratiberedningens utkast 2014-12-12 med 13 principerna i antagen policy 2011-02-23, samt ta del av förslagen i översyn av verktyg.
5. Tips, idéer och goda exempel
Edite har läst artiklar om fördelar och nackdelar med att ändra mellan sommar- och vintertid. Edite undrar vilka åsikter ledamöterna har om den här
frågan. För- och nackdelar diskuteras.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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7. Nästa möte
Nästa möte är 24 april 2018 klockan 13.00.
Edite meddelar att hon har förhinder att delta på detta möte.
Mötessekreterare

Carina Olofsson
Koordinator för demokratiberedningen

