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Plats och tid

A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 15:0016:10

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
1-6

Utses att justera

Gunilla Wisell

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tierps köping den 9 mars 2016

Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande
arbroik und
Justerande
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2016-03-03

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-09

Datum då anslaget tas ned

2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Lasse Karlsson (V)
Sara Sjödal (C)
Emma Lokander (M)
Gunilla Wisell (KID)
Joakim Larsson (SD)

Övriga
närvarande

Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Åsa Joelsson, sekreterare
Två besökare
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§1
Inledning

Ordförande för mötet hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Mötet hölls i A-salen i kommunhuset och var ett möte öppet för
allmänheten. Mötet annonserades i lokaltidningen Norra Uppland,
kommunens hemsida, biblioteken och på anslagstavlan i kommunhuset. Två
besökare närvarade vid mötet.
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§2
Beredningarnas arbetsformer

Susanne Ivarsson gjorde en tillbakablick i frågan. Efter SKL:s utbildning
om fullmäktigeberedningar så visar det sig att kommunen har blivit
"omsprungna" av andra kommuner när det gäller beredningarnas arbete.
Kommunen behöver utveckla sin arbetsform för beredningarna. Detta leder
till ändringar i arbetsordningen för kommunfullmäktige och dess
beredningar. Det var demokratiberedningen, som väckte frågan om att det
behövs en tydlighet i arbetsformerna.
Beredningen diskuterade hur den kan gå vidare. Förslag som kom fram var
att bjuda in en kommun som har utveckalt goda arbetsformer. Susanne 1 tar
kontakt med Sveriges kommuner och landsting, SKL och frågar om vilken
kommun de kan rekommendera. 1 samband med denna inbjudan ska även
SKL bjudas in till någon form av utbildningsdag.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet § 24/2015. Där beslutade
beredningen att uppdra till enheten för Processtöd att utreda underlag till
förslag för beslut för ny arbetsordning för beredningarna.
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare och Kristina Sennblad, processtrateg
har deltagit på SKL:s utbildning om fullmäktigeberedningar. På
utbildningen presenterades goda exempel från andra kommuner på ett bra
och välfungerande beredningsarbete.
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§3

Plan för medborgardialog

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2016 § 196 att uppdra till
demokratiberedningen att ta fram en plan för medborgardialog i Tierps
kommun för resterande del av mandatperioden. Planen ska beskriva struktur
och systematik för genomförandet av medborgardialoger samt hur
dialogerna ska kopplas till styrprocessen.
Riktlinjen och principerna för medborgardialog efterföljs inte. Därför
behövs det tas fram en plan för att uppnå målet i dokumentet. Frågor som
ställs är: Vem ska hålla i dialogen, hur ska den organiseras, vad är
kostnaden, hur många dialoger är på gång? Idag är viljan god hos
tjänstemännen att föra dialog, men det behövs en bättre samordning med
politiken.
Beredningen diskuterade att det behövs en struktur i organisationen för
medborgardialog, att riktlinjer och principer för medborgardialog behöver
förtydligas och att det i samband med politiska beslut ska tas ställning till
om det ska genomföras en dialog med medborgarna.
Sveriges kommuner, SKL, har utvecklat en e-utbildning inom
medborgardialog. Utbildningen ger förtroendevalda och tjänstemän
grundkunskaper i hur man kan skapa systern, struktur och kultur för
medborgardialog som en del i styrningen.
Länk till utbildningen:
http ://skl. se/ti anster/kurserochkonferenser/onlinekurser/onlinekurs er/eutbild
ningmedborgardialog.5546.html
Beredningen kommer under våren att ha tre stycken sammanträden, se §
näskommande sammanträden, innehållande:
1. E-utbildning - SKL
2. Hur går vi vidare med arbetet för att skapa en plan för
medborgardialog?
3. Förslag till hur vi går vidare med arbetet
4. Fortsatt arbete under hösten 2-3 sammanträden.
Föreslaget är också att bjuda in en kommun som har kommit en bit längre
än Tierp med dialogarbetet och att i samband med att den kommunen bjuds
in genomföra en utbildningsdag där SKL närvarar.
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§4
Övriga frågor

a) Riktlinjer för styrdokument
Kommunfullmäktige antog den 23 februari 2016 § 195, Riktlinjer för
styrdokument. Fullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att
under 2016 göra en genomgång av kommunens befintliga styrdokument för
revidering samt att samla ihop styrdokument som inte är aktuella och
överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut att upphöra.
b) Demokratidagen 2016
Sveriges kommuner och landsting har bjudit in till demokratidagen 2016
den 6 april i Stockholm. Vice ordförande Sara Sjödal och ledamot Emma
Lokander anmälde intresse att åka på den.
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§5
Nästkommande sammanträde
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdatum som arbetsmöten
Torsdag den 14 april 2016 kl. 15.00-17.00, Rådrummet, Kommunhuset.
Måndag den 25 april 2016 kl. 08.00-10.00, Rådrummet, Kommunhuset.
Torsdag den 19 maj 2016 kl. 18.00-20.00, A-salen, Kommunhuset.
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§6
Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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