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 Val av justerare 
 

  

§ 7 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/29  

§ 8 Enkät om ungas delaktighet och 
inflytande 
 

2019/763  

§ 9 Inför temadebatt i kommunfullmäktige 
gällande ungas delaktighet och 
inflytande 
 

2019/763  
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§ 7 
Dnr 2021/29    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 8 
Dnr 2019/763    
 
Enkät om ungas delaktighet och inflytande  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En enkät med frågor gällande ungas inflytande och delaktighet publicerade 
på kommunens hemsida. Enkäten riktades till invånare boende i Tierps 
kommun som är 25 eller yngre. Enkäten var publicerad från den 4 till den 14 
mars 2021. Totalt inkom 89 enkätsvar. Dessa svar har sammanställts. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Sammanställning av enkätsvar  
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§ 9 
Dnr 2019/763    
 
Inför temadebatt i kommunfullmäktige gällande ungas 
delaktighet och inflytande  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att översända sammanställt underlag och frågeställningar till 
kommunfullmäktige inför temadebatten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Temadebatten syftar till att ge kommunfullmäktige, i egenskap av 
uppdragsgivare, möjlighet att lämna synpunkter och ”inriktningsbeslut” till 
de förslag och idéer som beredningen arbetar med. 
 
Efter att temadebatten är klar och beredningen bedömer att den har 
tillräckligt med underlag för att fullfölja sitt uppdrag är det dags att 
formulera ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.  
 
Demokratiberedningen har möjlighet att skicka med underlag och 
frågeställningar till temadebatten i kommunfullmäktige. Förslaget är att 
skicka med följande underlag: 
 

- Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i det 
lokala samhället (2019-08-16) 

- Sammanställning av demokratiberedningens arbete med uppdraget 
- Slutsatser gällande barn och ungas delaktighet och inflytande 
- Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande 
- Presentation - Exempel på forum och former med matris 

 
Följande är demokratiberedningens förslag på frågeställningar som kan 
ligga till grund för debatten i kommunfullmäktige: 
 

 Vilken/vilka forum och former är lämpligast utifrån Tierps 
kommuns lokala förutsättningar? 

 Hur uppnås kontinuitet i arbetet med barn och ungas delaktighet och 
inflytande? 

 Vilket ansvar och vilka fördelar har kommunens politiker att lyfta 
barn och ungas perspektiv? 

 Vad behöver demokratiberedningen ta hänsyn till i formuleringen av 
förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde i juni? 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i det 

lokala samhället (2019-08-16) 
 Sammanställning av demokratiberedningens arbete med uppdraget 
 Slutsatser gällande barn och ungas delaktighet och inflytande 
 Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande 
 Presentation - Exempel på forum och former med matris 
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