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Minnesanteckningar från demokratiberedning 21 augusti 2018
Datum: tisdagen 21 augusti 2018
Plats: Tjustsalen, kommunhuset
Tid: Kl. 14.00‐15.25
Närvarande: ordförande Dan Nilsson (S), Anna Bodjo (MP), Malin Wimmerström (S),
Staffan Folke (V), Per Karlsson (V), Christina Sundsmon (W), Maud Ärlebrandt (KD),
Kerstin Lahi (KD), Lage Henning (SD),
Kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret: Sofie Westerlund, Johan Jensen (pkt 1‐3),
Elisabet Olsson (pkt 6), Johan Hägglund (pkt 6‐8)

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

3. Valfilmen – information om projektet och spridning
Ordföranden hälsar Johan Jensen, kommunikationsstrateg, välkommen. Punkten läggs till
dagordningen.
Johan Jensen visar valfilmen som demokratiberedningen har uppdragit åt
kommunikationsavdelningen att ta fram. Johan ger därefter en projektbeskrivning och
berättar om filmens spridning i olika kommunikationskanaler.
4. Ungdomsdebatten KF – beslut om beredningsprocess
Sofie Westerlund, kommunsekreterare, redogör för utvärderingen av ungdomsdebatten i
kommunfullmäktige, även kallat ungdomsfullmäktige. Gymnasiet, demokratiberedningen,
gruppledarna i KF, KF:s presidium och ledningskontorets kansli har utvärderat
beredningsprocessen och genomförandet av debatten som hölls i fullmäktige i mars 2018.
Förslag på vidareutveckling, daterat 2018‐06‐04, har skickats på remiss till demokrati‐
beredningen. Sofie Westerlund går igenom förslag på beredningsprocess inför debatten
2019 samt inkommet remissvar från Sverigedemokraterna, daterat 2018‐08‐13.
Sverigedemokraterna framför att de inte har något att emot beredningsförslaget eller
tidsplanen, men lyfter ytterligare några förslag bland annat vad gäller urval av motioner.
Demokratiberedningen diskuterar förslaget i remissen och Sverigedemokraternas förslag.
Demokratiberedningen beslutar att godkänna föreslagen beredningsprocess, daterat
2018‐06‐04, med ändring att coachning ska ske likt föregående år, dvs. att eleverna bjuds
in till kommunhuset för coachning inför slutskrivningen av motionerna, och i de fall
eleverna inte kan närvara ska en individuell coachning erbjudas vid annat tillfälle genom
kontakt mellan berörda elever och politiker som nominerat respektive ungdomsmotion.
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5. Motionsskrivardagen 24 oktober 2018
Ordföranden har efter dialog med gymnasiet bestämt att motionsskrivardagen blir den
24 oktober 2018 på Västerviks gymnasium. Ordföranden informerar att arbete pågår med att
hitta en inspirationsföreläsare. Motionsskrivardagen kommer att inledas med en föreläsning
och en gemensam information i aulan om motionsskrivning och innehåll för dagen.
Presentationen kommer att finnas i klassrummen där politiker möter elever.
Demokratiberedningen är positiv till ett informationsmöte inför motionsskrivardagen.
Ordföranden återkommer med datum och inbjudan.

6. Förslag till hantering av svar för e‐förslag
Elisabet Olsson, kanslichef, är inbjuden till mötet för att gå igenom förslag till hantering av
svar på e‐förslag. Kommunstyrelsen gav kansliet i uppdrag att gå igenom förslag på
svarsskrivning för e‐förslag med demokratiberedningen.
Elisabet förklarar skillnaden mellan medborgarförslag och e‐förslag samt redogör för exempel
på beslutsformuleringar för medborgarförslag och visar exempel på beslutsformulering för
e‐förslag. Elisabet framför att medborgarförslag finns i kommunallagen, och har besvarats
genom beslut om bifall, avslag eller ansetts som besvarat med hänvisning till redogörelse i
skrivning. E‐förslag finns inte med i kommunallagen.
Demokratiberedningen diskuterar e‐förslag och hantering av svar. Demokratiberedningen
anser att svaren på e‐förslagen ska vara tydliga och enkla språkmässigt och ha en fin ton.
Vidare menar demokratiberedningen att avslag och bifall inte är ett bra sätt att besvara
e‐förslag. Svaret bör istället innehålla en redogörelse och en motivering varför eller varför inte
e‐förslaget kan genomföras.
Demokratiberedningen uppdrar åt Elisabet Olsson att återkomma till nästa möte med en
genomgång kring e‐förslag om hur införandet har fungerat administrativt och för
förslagsställarna samt hur många e‐förslag som har inkommit.

7. Sammanträdesplan 2018 – beslut om mötesdatum i oktober
Demokratiberedningen beslutar att ett möte i demokratiberedningen direkt efter motions‐
skrivadagen den 24 oktober 2018 läggs in i sammanträdesplanen för demokratiberedningen.

8. Övrigt
Ordföranden informerar om att Sveriges Radio Kalmar har bjudit in alla partier i
fullmäktige till intervju kl. 15.00 i kommunhuset den 23 augusti 2018.
Ordföranden tar upp röstmottagning på äldreboenden och informerar om budröstning
och den ambulerande tjänsten som finns inom kommunen när väljare behöver hjälp med
röstning. Ordföranden föreslår att han får i uppdrag att kontakta valnämndens ordförande
för att efterhöra möjligheten med utskick till äldreboenden för information om möjlig‐
heten till budröstning och ambulerande röstmottagning.
Demokratiberedningen beslutar att ställa sig bakom förslaget.
Anna Bodjo (MP) ställer frågor kring utdelning av namnvalsedlar. Sofie Westerlund
redogör för valnämndens beslut.
Ordföranden avslutar mötet.
Vid anteckningarna
Sofie Westerlund
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