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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2019-01-17

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-5

Underskrift
Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Val av justerare
§1

Godkännande av föredragningslistan

§2

Delgivning och information Demokratiberedningens tidigare arbete

2018/1049

§3

Ökat valdeltagande i EU-valet 2019

2018/1050

§4

Demokratierp

2018/1069

§5

Sammanträdesplan 2019 för
demokratiberedningen

2018/1034
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§1
Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign
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§2
Dnr 2018/1049

Delgivning och information - Demokratiberedningens tidigare
arbete
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunikationsstrateg informerar om delar av beredningens tidigare
arbete. Bifogat finns material inför kommande års fokusfrågor och arbetssätt
samt kommunens vägledning för fullmäktigeberedningar.

Ordf sign

Justerandes sign
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§3
Dnr 2018/1050

Ökat valdeltagande i EU-valet 2019
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att ge Bengt-Olov Eriksson i uppdrag att bjuda in en representant från
Region Uppsala som har sakkunskap i ämnet för att vid nästa sammanträde
informera om hur medborgare i Tierps kommun påverkas av EU på det
lokala planet.
Sammanfattning av ärendet

Under 2019 ska demokratiberedningen jobba för att främja ett ökat
valdeltagande i EU-valet 2019. Demokratiberedningen har sedan 2016
jobbat med en arbetsgrupp för att öka valdeltagandet inför valet 2018.
Under 2018 har beredningen haft ett öppet möte på Högbergsskolan där man
presenterade sig samt samlade in enkätsvar gällande elevers tankar kring
valet. Beredningen har även varit ute och informerat om valet på
Högbergsskolan, Vux/SFI.
Demokratiberedningen tog även in en extern aktör, Sweden research, som
genomförde en kvalitativ studie om förstagångsväljare i Tierps kommun för
att få en överblick av ungdomars tankar kring valet och vilka frågor som de
prioriterade.
Statistik från valet 2018 visar att valdeltagandet i Tierps kommun har ökat
med ca 2 % i samtliga val, riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige,
jämfört med år 2014. I riksdagsvalet var valdeltagandet 87,49 %, i valet till
kommunfullmäktige var det 85,32 % och i valet till landstingsfullmäktige
var valdeltagandet 84,87 %. I kommunens lokaler för förtidsröstning
mottogs ungefär 6 450 förtidsröster, det är en ökning med ungefär 750
förtidsröster jämfört med valet år 2014.
Bifogat finns utkast till rollups utformade som valsedlar enligt förslag från
kommunikationsstrateg, samt rollup som användes inför valet 2018.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Rollups valsedlar
Ordf sign

Justerandes sign
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Rollup EU-valet
Resultat av studie förstagångsväljare - nationell
Resultat av studie förstagångsväljare - Lokal
Demokratiberedningens protokoll § 28/2016
Demokratiberedningens protokoll § 33/2016
Demokratiberedningens protokoll § 12/2017
Demokratiberedningens protokoll § 31/2017
Demokratiberedningens protokoll § 1/2018
Demokratiberedningens protokoll § 2/2018
Demokratiberedningens protokoll § 8/2018
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Justerandes sign
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§4
Dnr 2018/1069

Demokratierp
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att kommunikationsstrateg till nästa sammanträde ska ta fram en prototyp
till brevlåda samt förslag till hur Demokratierp ska lanseras.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen mottog i december 2016 ett förslag från allmänheten om att
inrätta en förslagslåda, kallad Demokratierp, på biblioteken i Tierps
kommun. Avsändaren, 8 år, informerade kommunen i brevet om att hen
kom på idén och namnet till frågelådan i skolan, där de hade pratat om
demokrati.
Demokratiberedningen beslutade § 24 2017 att det ska finnas en brevlåda på
varje bibliotek samt i bokbussen. I dagsläget är brevlådorna ännu inte
uppsatta. I samråd med kommunikationsstrateg ska demokratiberedningen
besluta om hur arbetet med Demokratierp ska fortlöpa.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande
Informationsskylt till brevlådorna
Formulär till brevlådorna

Beslutet skickas till

Kommunikationsstrateg
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§5
Dnr 2018/1034

Sammanträdesplan 2019 för demokratiberedningen
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att fastställa följande datum och klockslag för demokratiberedningens
sammanträden våren 2019;
Torsdag den 17 januari kl. 09.00
Torsdag den 14 februari kl. 09.00
Tisdag den 19 mars kl. 09.00
Tisdag 23 april kl. 09.00
Tredag den 17 maj kl. 09.00
Torsdag den 13 juni kl. 09.00
att datum och klockslag kan komma att förändras utifrån behov.
Beslutet skickas till

Tierp.se
Berörda förtroendevalda
Demokratiberedningens sekreterare
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