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Minnesanteckningar för demokratiberedningen
1. Presentation av ny koordinator
I samband med att beredningen har fått ett nytt uppdrag av
kommunfullmäktige har även en ny koordinator utsetts till beredningen,
Mats Johansson samhällsplanerare utvecklings- och näringslivsavdelningen.
2. Föregående mötesanteckningar
Inga synpunkter framfördes på föregående mötesanteckningar från
beredningens möte 6 november 2019. Punkten 2.2 ”Dialog om ytterligare
uppdrag” kommer inte att behandlas vidare eftersom beredningen kommer
att fokusera på det nya uppdraget från fullmäktige. De förslag som har lagts
fram av beredningens ledamöter kan lyftas på nytt när det är dags för nya
uppdrag. Anteckningarna läggs till handlingarna.
3. Nytt uppdrag
Kommunfullmäktige har den 27 november tagit beslut om uppdragsplan för
demokratiberedningens nya uppdrag. Då tog fullmäktige också ett nytt
beslut om uppdraget för att precisera vilka styrande dokument som
beredningen ska att se över.
3.1 Planering av nytt uppdrag från kommunfullmäktige
Att uppdra till demokratiberedningen att utarbeta former och
forum för hur kommunens politiska organ kan jobba med
ungdomsdemokrati och ungdomars inflytande.
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Att demokratiberedningen också ser över hur
Skoldemokratiplan samt Program för ungdomars inflytande
och verksamhet 2014-2016 kan anpassas till uppdraget och
eventuellt ersättas av ett sammanfogat nytt styrdokument.
Att beredningen i sitt arbete väger in konsekvenser av att
barnkonventionen blir upphöjd till lag 1 januari 2020.
Öppen diskussion om hur beredningen ska ta sig an uppdraget och dess
olika delar.
Synpunkter som tas upp:
•

Ett behov att först sätta sig in i vad uppdraget betyder, att definiera
vad vi menar med centrala begrepp. Till exempel vad menar vi med
ungdom, demokrati, inflytande.

•

Klargöra beredningens vilja och syfte med uppdraget, vad vi vill
uppnå.

•

Hur att-satserna i uppdraget ska förstås i förhållande till varandra,
ska de behandlas var för sig eller hänger de ihop. I diskussionen
framförs att uppdraget bör förstås som att den första att-satsen ska
utmynna i att-sats 2 med ett eller flera nya styrdokument. I arbetet
med perspektiven demokrati och inflytande ska relevanta delar av
barnkonventionen beaktas för att uppfylla lagkravet.

•

Ta reda på hur de två nu gällande styrdokumenten i att-sats två har
fått genomslag kommunens verksamheter för att ta med erfarenheter
från det till förslag på förändringar.

•

Ta fasta på formuleringen i att-sats två: ”eventuellt ersättas av ett
sammanfogat nytt styrdokument”. Se det som möjlighet för att skapa
något nytt med ett verkligt inflytande och inte riskera att upprepa
något som inte har fungerat. Viktigt att ta in ungdomarnas
synpunkter i aktuella frågor.

•

Omvärldsspaning för att hämta inspiration om hur andra kommuner
använder sig av barnkonventionen, men att använda den
inspirationen till att skapa något eget utifrån de lokala förhållandena
i Finspångs kommun.

•

Väga in hur ungdomars förhållanden i skolan och hemmet påverkar
förutsättningar att vara delaktig i demokratifrågor.

•

Uppdraget är inriktat på att skapa former och forum för kommunens
politiska organ. Ska det utmynna i arenor för ungdomar?

•

Förhållandet mellan skoldemokratiplanen och skollagen, undvika att
upprepa de krav som ställs genom skollagen.

3 (4)

•

Som arbetsmetod inledningsvis ”parkera” de styrande dokument som
ska ses över och först fokusera på syftet, vad vill beredningen uppnå.

•

Dialog med förtroendevalda i kommunens politiska organ om
synpunkter och idéer för ungdomars inflytande. Vilka frågor behöver
vi ställa? Till vilka behöver vi ställa frågorna? Ta fram en
samanställning över vilka politiska organ som finns i kommunen.

Uppgift på nästa möte

Tydliggöra processen i uppdraget och göra en stegkarta. Exempel på steg i
processen: kunskapsinhämtning, analys.
3.2 Återkoppling från länsstyrelsens frukostmöte om
införandet av Barnkonventionen som lag
Utifrån beredningens beslut på föregående möte om omvärldsbevakning så
har Elisabet och Camilla varit med på ett seminarium på temat att
barnkonventionen blir lag. Seminariet anordnades av Länsstyrelsen i
Östergötland den 19 november. Jonathan Josefsson, biträdande lektor
Linköpings universitet höll i seminariet med rubriken ”Barns rätt till
deltagande och politisk representation”.
Elisabet och Camilla redogör för några aspekter som togs upp under
seminariet. Föredragningen belyste svårigheter med att genomföra den här
lagstiftningen eftersom barnkonventionen är så allmänt hållen. Jonathan
Josefssons presentation är tillgänglig i demokratiberedningens grupp på
intranätet.
4. Övriga frågor
4.1 Information från ordförandenas beredningsträff 2
december
Magnus och Elisabet informerar från ordförandenas beredningsmöte den 18
november.
Frågan om uppföljningsansvar diskuterades. Budskapet är att det inte ingår i
beredningarnas uppgift att utifrån kommunfullmäktiges beslut följa upp hur
tidigare uppdrag genomförs i verksamheterna.
Ordförandena diskuterade kring frågan om det är bättre att införa tillfälliga
beredningar som utses specifikt för de uppdrag kommunfullmäktige tar
beslut om.
Kommunfullmäktiges presidium ska inleda ett arbete med att uppdatera
beredningshandboken.
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4.2 Diskussion om "Allmänhetens frågestund" i
kommunfullmäktige
Conny lyfter frågan om vilket regelverk som finns för "Allmänhetens
frågestund" i kommunfullmäktige.
Ledamöterna diskuterar frågan utifrån avgränsningar som gjordes i samband
med frågestunden på senaste fullmäktige. Ledamöterna ser att det finns ett
behov att i fullmäktiges arbetsordning tydliggöra de villkor som ska gälla
för frågestunden avseende anförande, följdfrågor, tidsgränser etc.
3. Beslut

Demokratiberedningens beslutar att det på nästa fullmäktige läggs fram ett
yrkande om att beredningen får i uppdrag att se över formerna för
allmänhetens frågestund.
5. Nästa möte
Ordförande tar fram mötesdatum för 2020 och meddelar dessa till Mats
Johansson. De planerade mötena ska vara en gång i månaden, undantaget
juli och augusti. Mötena ska förläggas på onsdagar när det inte är några
sammanträden med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Mötestiden
är klockan 15.00-17.00. Vid behov och utifrån budget kan beredningen
lägga till ytterligare möten under året.

