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Underskrift

Åsa Joelsson
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C)
Anna Grimberg (C)
Emma Lokander (M)
Joakim Larsson (SD)
Lasse Karlsson (V)
Gunilla Wisell (KD)
Alfred Mujambere (L)

Övriga
närvarande

Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Åsa Joelsson, sekreterare
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§ 12
Inledning

Ordförande för mötet hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Mötet hölls i Rådrummet i kommunhuset och var ett slutet möte enligt
demokratiberedningens beslut § 5/2016.
_________
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Utdragsbestyrkande

§ 13
Plan för medborgardialog

Beredningen fortsatte där de slutade förra mötet med att slutföra Sveriges
kommuner och landstings, SKL, e-utbildningen resterande del av del 3 samt
del 4 och 5 i e-utbildningen.
Utbildningen är uppdelad i fem olika områden:
1. Nyttan med medborgardialog
2. Framgångsfaktorer för dialogen
3. Möt medborgarna
4. Kommunikation för att lyckas
5. Byggstenar för din organisation
Reflektioner på utbildningen från beredningen var:
 Uppfriskande med repetition
 Dialog
 Bra innehåll, viktiga hörnstenar
 Intressant och inspirerande
 Välgjord, strukturerad och logisk
 Bra med upprepning – repetition från tidigare utbildning
 Spännande att titta på tillsammans – bra diskussioner
Nästa sammanträde den 18 maj kommer beredningen att börja arbeta med
planen för medborgardialog. Planen ska beskriva struktur och systematik
för genomförandet av medborgardialoger samt hur dialogerna ska kopplas
till styrprocessen. Förslaget från beredningen var att tillsammans med
Kristina Sennblad, Susanne Ivarsson och Anders Badner göra en projektplan
för genomförandet och upprättar en checklista över vilka problem som
behöver lösas, vilka resurser som finns, vilka roller politiker/tjänstemännen
har samt budget och ekonomi inför arbetet.
Beredningen diskuterade Tierpspanelen – om de kan vara en hjälp i
framtagandet av planen – i så fall behöver medlemmarna kontaktas och
tillfrågas om de fortfarande är intresserade av att vara med i panelen.
Förslag om att demokratiberedningen deltar vid Tierps marknad där de, med
hjälp av färdiga frågeställningar, kan föra en dialog med medborgarna.
Bakgrund
I det inledande arbetet med plan för medborgardialog har beredningen
genomfört Sveriges kommuner och landstings, SKL, e-utbildningen för
medborgardialog.
forts.
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§ 13 forts.
SKL har utvecklat en e-utbildning för medborgardialog. Utbildningen ger
förtroendevalda och tjänstemän grundkunskaper i hur man kan skapa
system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.
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.
____________
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§ 14
Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.
__________
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