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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 

Datum: 2019-10-02 

Grupp: Demokratiberedningen  

Tid och plats: Sammanträdesrum Bönnern kommunhuset,  
kl. 15.30-17:05 

Deltagare: Ordförande: Magnus Moberg (S) 
Vice ordförande: Elisabeth Rehn (L) 
Ledamöter: 
Birgit Svärd (S), Bert Egnell (M), Lars Svensson (SD), 
Conny Lindgren (V) och Camilla Boström (MP), 
 
Sekreterare: Carina Olofsson 

Frånvarande: Åsa Johansson (C) och Edite Järpehag (KD), 

Minnesanteckningar för demokrati-

beredningen  

1. Presentation 

Ledamöterna presenterar sig. 

2. Mötestider, kallelser via e-post och arbetsrum 

Sekreterare Carina Olofsson visar för ledamöterna hur de hitta till demokra-

tiberedningens grupp på kommunens nya intranät och var de hittar de do-

kumentfiler som är utlagda. Kallelser och handlingar skickas ut till ledamö-

ternas kommunmejl samt läggas ut i gruppen.  

3. Dialog om nytt uppdrag 

Ordförande efterfrågar förslag till uppdrag och betonar att alla idéer ska lyf-

tas fram. Demokratiberedningen har följande grunduppdrag att utgå ifrån: 

• utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, 

• utveckla kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mång-

fald och 

• bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska or-

ganisationen. 
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Ledamöterna lyfter fram förslag på områden som kan ligga till grund för ett 

uppdrag: 

➢ Utveckla medborgarsamtal, möjligheter till lokala folkomröstningar. 

➢ Hur kan medborgare göra sin röst hörd? Exempel att många undrar 

angående genomfart i centrum.  

➢ Med mångfaldsuppdraget som utgångspunkt 

o Kartlägga integrationen i Finspång; hur har integrationen 

skett; var finns brister; var ska vi kraftsamla. Validering. 

o Hur gör vi för att nya invånare ska få jobb?; Hur möts kul-

turer?; Hur tar kommunen emot nya invånare? 

o Analysera hur integrationen i kommunens ser ut i dagsläget 

och hur den kan samordnas. 

➢ Barn och skola 

o Hur ser det ut i andra kommuner, till exempel om det finns 

någon kommunal barnombudsman? 

o Barnkonventionen som blir lag. 

o Barnfattigdom 

➢ Ekonomiskt bistånd kopplat till ekonomisk demokrati och jämställd-

het. Analysera resultatuppföljning från området. 

➢ Uppföljning av hur tidigare uppdrag har genomförts. Exempelvis 

följde demokratiberedningen under en tidigare mandatperiod upp ett 

beslut utifrån uppdrag om elevdemokrati. Det visade sig att beslutat 

inte hade implementerats. 

➢ Minska det demokratiska underskottet i kommunen.  

o Göra fullmäktige mera självständigt och strategiskt 

o Kommunen upplevs i dagsläget av vissa som toppstyrt. Hur 

skapa former där oerfarna förtroendevalda kan komma in och 

utvecklas och få intresse för att ta på sig politiska uppdrag? 

➢ Analysera valdeltagandet i olika valdistrikt och föreslå riktade insat-

ser till kommande val för ökat valdeltagande. 
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➢ Vägar in till engagemang. Vad kan göras för medborgarna ska bli in-

tresserade för kommunala samhällsfrågor? 

Ledamöterna diskuterar att beredningens grunduppdrag har två inriktningar, 

inåt i organisationen och utåt mot samhället och medborgarna. Kan bered-

ningen hantera både och, går det att jobba med flera uppdrag parallellt? 

Kring förslagen om att utveckla fullmäktiges arbetsformer och att utveckla 

den politiska organisationen diskuteras att det i sådana uppdrag kan behövas 

en medvetenhet om att kulturer inom respektive parti kan avspegla sig i ar-

betet med kommunens politiska organisationen. Det kan påverka möjlighet-

erna till förändringar. I den typen av uppdrag är det extra viktigt att det är 

tydligt för ledamöterna vilket mandat som finns från respektive parti.   

På nästa möte kan fler idéer lyftas fram. Då ska också idéerna diskuteras 

med syfte att bli mera konkreta. 

Beredningens förslag till uppdrag ska sedan tas upp med fullmäktiges presi-

dium.  

4. Demokratistipendium 

Demokratiberedningen ansvarar för att utse mottagare av Finspångs kom-

muns demokratistipendium. Sista anmälningsdatum för allmänheten att no-

minera stipendiater 2019 var 16 september. Fyra nomineringar har lämnats 

in och dessa har redovisats för beredningen. Demokratiberedning har också 

möjlighet att nominera stipendiat. 

Till beslutet om stipendiat ska också en motivering formuleras av bered-

ningen. 

Utdelningen av stipendiet har skett vid kommunfullmäktiges sammanträden 

i november eller december. 

Till nästa möte ska ledamöterna ha läst inkomna nomineringar. 

5. Övriga frågor 

Conny lyfter ett förslag att beredningen kan ta fram ett årshjul för uppdrag 

och uppgifter. 
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6. Nästa möte 

Beredningen beslutar att hålla möten vid följande tillfällen under resterande 

tid av året, samtliga möten är på onsdagar klockan 15.00-17.00: 

16 oktober 

6 november 

11 december 


