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Minnesanteckningar för demokratiberedningen
1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar från mötet 2020-01-22 godkändes och lades
till handlingarna. Det fördes också en förnyad diskussion om ”ägarskapet”
till resultatet av demokratiberedningens kommande förslag om former och
forum för ungdomars inflytande. Det berör också synen på beredningarna i
stort och deras roll. Här framfördes också att den process som beredningen
tänker sig är betydelsefull för att kunna skapa acceptans och ett gott
mottagande för att de ideér som presenteras.
2. Kunskapsinhämtning
2.a

Beredningen fick besök av Isabelle Vikström som håller ihop arbetet i
kommunen med ”Om-mig enkäten”. Enkäten besvaras av elever i åk 8 på
högstadiet och elever i åk 2 på gymnasiet. Isabelles presentation fokuserade
på de frågor i enkäten som handlar om elevernas syn på möjlighet till
inflytande och påverkan i skolan och i samhället. Presentationen har
skickats ut till beredningens ledamöter. Samtal fördes kring vad som händer
med resultatet av enkäten i kommunens organisation - både i de politiska
organen och i förvaltningen.
Till nästa möte kommer Henrik Brolinsson att bjudas in för att lägga ett
barnkonventionsperspektiv på frågan om inflytande och delaktighet.
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2.b

Klargöra definitioner – hemläxa

Beredningens ledamöter påbörjade diskussionen om att komma överens om
gemensam definition av centrala begrepp utifrån den hemläxa som
beredningen givit sig själv vid mötet iden 22 januari:
-

Vad menar vi med ungdom – vilket åldersintervall omfattas? Vilken
definition ska beredningen använda?

-

Vad menar vi med demokratibegreppet?

-

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

-

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

Diskussionen böljade hit och dit under en stund. Det jag som koordinator
uppfattade att beredningen var överens om hittills var följande två punkter:
-

Åldersintervallet för definitionen av ungdomar/unga vuxna är 13 –
25 år

-

När det gäller vilka politiska organ som uppdraget ska fokusera på är
det initialt KS och KF. Beredningen behöver också skaffa sig
kunskap om hur dessa arbetar med ungdomsfrågor idag.

Definitionsfrågorna behöver lyftas igen vid kommande möten.
2.c
Fortsatt arbete

Beredningen beslutade att nästa möte i mars, förutom informationen om
Barnkonventionen, ska ägnas åt fortsatt samtal och fördjupad analys av
enkätsvaren i ”Om-mig-enkäten”. Syftet är att formulera ett antal
frågeställningar utifrån denna analys och att med dessa i ryggen föra ett
samtal med personer från skolan (gymnasiet + en högstadieskola) med
uppdrag att arbeta med skoldemokratifrågor. Dessa ska bjudas in till mötet
med beredningen den 1 april.
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3. Övriga frågor
Demokratiberedningen hade vid mötet i januari fått en förfrågan om att
lämna synpunkter på budgeten inför 2021. Beredningen bedömde att det
nuläget är för tidigt att ha några synpunkter.
Ordförande Magnus och vice ordförande Elisabeth ska träffa revisionen den
11 mars för att prata om beredningens arbete. En återkoppling från detta
möte kommer vid nästa beredningsträff.
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