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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C)
Emma Lokander (M)
Lars-Peter Hållstrand (S)
Joakim Larsson (SD)
Gunilla Wisell (KD)

Övriga
närvarande

Annika Höök, utskottssekreterare
Mona Olsson, utskottssekreterare
Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Deltog under § 12
Jonas Nyberg (S)
Bengt-Olov Eriksson (S)
Kennet Gunnarsson (MP)
Viktoria Söderling (S)
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§7
Inledning

Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i A-salen i kommunhuset.
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§8
Kommuninvånarnas relation till demokrati och politik:
Verksamheten rapporterar sitt svar till beredningen.

Frågan tas med till nästa sammanträde i maj då det blir vidare diskussioner
om "Vad vill vi ha svar på i en sådan undersökning?". "Vem ska vi uppdra
åt och hur ska undersökningen utföras?".
Beredningen läser Emma Lokanders och Anna Liisa Allas förstudie/uppsats
om "Arga vita män" (Lokander & Allas, 2016) inför nästa möte.

Bakgrund

Ledamot Emma Lokander (M) informerade 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 beslutade 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.
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§9
Information från nätverk för medborgardialog (SKL): Barbro Wiklund

Barbro Wiklund och Sara Sjödal informerar om "nätverk för
medborgardialog" inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Genom
detta nätverk deltog de vid en föreläsning med Hans Abrahamsson som är
docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. Han
forskar för närvarande i medborgardialog, samspelet mellan inbjudet
politiskt deltagande uppifrån och medborgarnas deltagarinitiativ underifrån.
Den röda tråden i föreläsningen var den samhällsförändring som har skett
och varför - och hur viktigt det är att ha dialoger med medborgarna. Hur
rådande stadsskick påverkar och att vi har gått från att kyrkan styrde till att
staten styr. Nu har kyrkan alltmer försvunnit ur bilden och det är många fler
parter inblandade. Det finns inte längre någon sammanhållande kraft som
håller ihop. Därför krävs det att politikerna lyssnar på folk och tar in deras
perspektiv.
Med bakgrund av ovanstående föreslår Barbro Wiklund att
Demokratiberedningen bjuder in Hans Abrahamsson, förutsatt att
ekonomiska medel erhålls. Föreläsningen planeras att ske i samband med
kommunfullmäktigemötet 19 september. Hela demokratiberedningen och
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kommer att bjudas
in.
Demokratiberedningen beslutar att bjuda in Hans Abrahamsson till den 19
september.
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Information: Slutrapport från ett forskningsprogram, "Ungdomars
politiska utveckling".

Enligt beslut på möte i januari beställdes det hem tre exemplar av
"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).
Rapporterna fördelades i beredningen.
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§ 11
Information: Inbjudan till MasterCiass i e-dialog 2017.

Barbro informerar om "Inbjudan till Master Class i e-dialog 2017" som
projekt Medborgardialog inom SKL bjuder in till. Ledamöterna bedömer
dock att utbildningen troligen är till mer nytta för tjänstemän än
demokratiberedningen och därför inte är aktuell för dem.
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§ 12
Arbetsgrupperna "plan för medborgardialog" samt "öka
valdeltagandet"

Plan för medborgardialog
Kristina Sennblad och Susanne Ivarsson redovisar resultatet som
arbetsgruppen "plan för medborgardialog" har kommit fram till gällande
olika typer av dialoger och definitioner på dessa. Dragningen sker inför
demokratiberedningen samt de fyra ordförandena för Tierps Kommuns
utskott. Kristina Sennblad och Susanne Ivarsson avslutade med att visa en
modell över hur beslut om medborgardialog kan tas.
Frågan återremitteras till arbetsgruppen som tar fram ett slutgiltigt förslag
som demokratiberedningen tar beslut om vid nästa sammanträde.

"Hur kan vi öka valdeltagandet i Tierps Kommun?"

Emma Lokander redovisar resultatet för arbetsgruppen "Hur kan vi öka
valdeltagandet i Tierps Kommun".
Förslag på att politikerna ska gå ut och vara på plats där det är mycket folk i
farten, t.ex. vid marknadsdagarna. Skapa en politisk arena där diskussioner
kan pågå och dit man till exempel kan bjuda in skolan.
Olika hålltider under dagen så politiker kan göra sig hörda och synas.
Kortare debatter mellan politiker och ev. begränsa antalet partier till de som
är representerade i KF. Dessa partier bör ha en deltagare som deltar.
Politiker ska inte bara synas i valrörelsen.
Diskussion följde om bästa sättet att genomföra detta förslag. Frågan går
tillbaka till arbetsgruppen för ytterligare diskussioner.
5 frågor om vad man vill förbättra/förändra i kommunen
Vid mötet i januari förmedlade Emma Lokander ett önskemål från
arbetsgruppen som arbetar med ökad medborgarkontakt. De ville att alla
ledamöter skulle ställa frågor till fem kommuninvånare vardera, för att få in
uppslag på diskussionsämnen till vårens torgmöte — frågorna skulle vara
lokala och beröra medborgarna.
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§ 12 forts.
Detta var de frågor som kommuninvånama ville ta upp:
1.
2.
3.
4.

Vi måste debattera mygg.
Jag vill höra mer om skolfrågor, generellt.
Debattera lantbruk och matproduktion i kommunen.
Fler aktiviteter för barn och unga.

5. Planera in parkeringsplatser innan man bygger i Köpingen.
6. Irriterad över utfarten vid Badhusgatan vid Lidl, eftersom det är en
busshållplats där.
7. Jag vill förändra attityden till kommunen. Man ska vara mer positiv.
8. Kommunikationerna, flera hållplatser i Söderfors är indragna.
9. Busshållplatser vid vägkorsningar gör att sikten skyms.
10. Många är engagerade i parken. Invånarna kan inte ta sig dit. Den
befintliga bron är i dåligt skick och man vågar inte använda den.
11. Parkeringsplatserna i Köpingen. En person ville ha gångväg på
Centralgatan. En person ville kunna ställa bilen i Köpingen (känns
som om det inte går längre).
12. Lokaltrafiksfrågorna, man vill ha mer självbestämmande för
kommunen.
13. Hur kan man höja betygen i grundskolan i Tierp.
14. Sopsortering, kan man få slippa den bruna tunnan. Det är orättvist
och blir höga avgifter för villaägare.
15. Aktivera de boende på Gruppboenden bättre.
16. Attraktivare gymnasium i Tierp för att få ungdomarna att stanna
kvar i kommunen.
17. Distriktssköterska till Söderfors.
18. Valfrihet inom Barnomsorgen.
19. Nattis.
20. Attraktivare fika/matställen i kommunens tätorter.
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§ 13
Avslutning

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

n.
Ordf. sig____
4u.__

Justerandes sign.

Sekr

ign.

Utdragsbestyrkande

