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Plats och tid

A-salen, kommunhuset, Tierps köping,
kl. 14.00-16:00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
1-6

Utses att justera

Linda Wallberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tierps köping den 24 januari 2017

Underskrifter
Sekreterare
Niklas Eriksson
Ordförande
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Justerande
Lin a alberg

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2017-01-19

Datum då anslaget sätts upp

2017-pk- 0'1

Datum då anslaget tas ned

2017-K 0.1 - k 0

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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Utdragsbestyrkande

\__..--------

Niklas Eriksson
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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Lasse Karlsson (V)
Alfred Mujambere (L)
Sara Sjödal (C)
Linda Wallberg (MP)
Emma Lokander (M)
Anna Grimberg (C)

Övriga
närvarande

Niklas Eriksson, utredare
Anders Badner, kommunikationsstrateg
En (1) besökare
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§1
Inledning

Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i A-salen i kommunhuset.
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§2
Förslag gällande förslagslåda på biblioteken i kommunen —
"Demokratierp"

Förslag till beslut
Demokratiberednigen föreslår kommunfullmäktige uppdra till
kommunstyrelsen
att tillse att verksamheten inrättar förslagslådor vid kommunens bibliotek,
att inkomna förslag/synpunkter ska hanteras på samma sätt som
förslag/synpunkter som inkommer till kommunens postlåda, samt
att samma typ av information om hanteringen av förslag/synpunkter som
inkommer till kommunens postlåda ska finnas synlig i anslutning till alla
förslagslådor på biblioteken.
Bakgrund

Dnr Ks 2016.965
Kommunen mottog 12 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 iden och namnet till frågelådan i skolan, där de hade pratat om
demokrati.
Ordförande Barbro Wiklund (S) informerar om att hon har svarat
avsändaren och tackat för förslaget.
Ander Badner, kommunikationsstrateg, åtar sig att kommunisera ut
demokratiberedningens beslut om förslagslådan, samt framtida aktiviteter
som demokratiberedningen genomför kopplade till frågelådan.
Beslut delges
Kommunstyrelsen
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§3
Redovisning från MUCF-rikskonferens samt utdelning av
informationsmaterial

Ordförande Barbro Wiklund (S) informerar om sitt deltagande vid
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens.
Bland annat lyfter hon i sin återgivelse av samtalsämnen från konferensen
ungdomars betydelse för demokrati och vikten av att få dem att engagera sig
i samhällsfrågor. Vidare återger hon information om vikten av att i skolan
fostra en demokratisk anda hos barn och unga, samt att använda sig av de
kunskaper som redan finns.
Mölndals och Haparandas kommuner lyfts som exempel på kommuner som
har kommit långt i arbetet med att lyfta ungdomars inflytande och
engagemang i politiken. Till exempel har Haparanda ett ungdomsprogram
(politiskt beslutat handlingsprogram).
Ordföranden berättar även om den information hon fått om extremism. Både
hur läget ser ut idag och vad som får unga män och kvinnor att söka sig till
dessa miljöer i vardagen och på nätet. En bidragande faktor som lyfts upp
till att ungdomar söker sig till extremistiska organisationer handlar om att de
inte känner sig sedda i vardagen och på nätet.
Demokratiberedningen beslutar att beställa hem några exemplar av skriften
Ungdomars politiska utveckling — slutrapport från ett forskningsprogram, av
Erik Amnå, Mats Ekström och Håkan Statin. Boken finns även att ladda ned
från Örebro universitet (länk till boken, länk till forskningsprojektet).
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§4
Utdelning av broschyr — "Så kan Sverige stärka FN"

Ledamöterna tar del av varsitt exemplar av FN-rapporten, Så kan Sverige
stärka FN.
Mycket av den information som rapporten lyfter är applicerbart även för
kommunens verksamhet, inte bara i internationella FN-projekt.
En fråga som ordförande Barbro Wiklund (S) vill att beredningen framöver
lyfter för diskussion är skillnaden mellan yttrandefrihet och rätten till att ha
en åsikt. Vad är skillnaden och vart går gränsen i det offentliga rummet?
Ledamot Emma Lokander (M) informerar om en egen förstudie som hon har
genomfört, som följd av vad som lyftes vid ett tidigare sammanträde där det
presenterades information om bland annat medborgarnas inställning till
demokrati och politiker (länk till protokoll från sammanträde 2016-10-03 §
25). Hon uppfattade att avståndet mellan politiken och kommuninvånarna i
Tierps kommun var större än vad det var för riket.
Demokratiberedningen beslutar att ställa en förfrågan till verksamheten om
en utredning av kommuninvånarnas relation till demokrati och politik.
Utredningen ska i så fall fungera som kunskapsunderlag för
Demokratiberedningens arbete med att förbättra valdeltagande och verka för
att stärka demokratin i kommunen.
Svar från verksamheten ska meddelas till Demokratiberedningen vid nästa
sammanträde.
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§5
Övrigt

Ordförande Barbro Wiklund (S) informerar om ett erbjudande som
inkommit om en kurs i omvärldskunskap och samhällsförändring från SKL.
Ledamöterna bedömer kursen som för kostsam i relation till den nytta
kursen väntas tillföra berednigens uppdrag.
Ordföranden informerar även om en inkommen inbjudan till SKL:s
Demokratidag 2017. Utifrån tidigare års erfarenhet av SKL:s
demokratidager bedömer ledamöterna seminariet som högst relevant för
demokratiberedningens uppdrag och nyttan motiverar kostnaden.
Ordföranden ska undersöka hur många ledamöter budget tillåter deltaga på
seminariet och återkommer.
Ledamot Emma Lokander (M) påtalar att arbetsgruppen som arbetar med
ökad medborgarkontakt vill att alla ledamöter ställer frågor till fem
kommuninvånare vardera, för att få in uppslag på diskussionsämnen till
vårens torgmöte — frågorna ska vara lokala och beröra medborgarna.
Ledamöternas frågor behöver komma demokratiberednigen till handa senast
vid sammanträdet i mars. Detta för att beredningen ska kunna sammanställa
och kategorisera frågorna.
Anders Badner, kommunikationsstrateg, informerar om att den Nationella
samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården (NSSBUV) kommer
att göra ett återbesök i Tierps kommun 1 februari. NSSBUV kommer att
träffa politiker och tjänstemän samt representanter från universitet och
landstinget i Aspenskolans aula för att diskutera bland annat hur ordinarie
gemensamma strukturer kan stärkas för att säkra fortsatt utveckling av den
sociala barn- och ungdomsvården.
Ordförande Barbro Wiklund (S) informerar om att Lokala
kvinnofridsteamet kommer att hålla utbildning för Socialtjänsten och
skolans kuratorer om utanförskap samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Föreläsningen kommer att ske den 15 februari i A-salen, kommunhuset.
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§6
Avslutning

Ordförande tackar för deltagande i dagens sammanträde och förklarar mötet
avslutat.
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