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Plats och tid

A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 14.0015.50

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
19-23

Utses att justera

Lasse Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tierps köping den

19/8-16 kl 10.30

Underskrifter
Sekreterare
Åsa Joelsson
Ordförande

Justerande

1
1
-1
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Lass Karl ss

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2016-08-16

Datum då anslaget sätts upp

2016-08-19

Datum då anslaget tas ned

2016-09- /9.,

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

19-23

Underskrift

Åsa Joelsson
Utdragsbestyrkande
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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Joakim Larsson (SD)
Lasse Karlsson (V)
Alfred Mujambere (L)

Övriga
närvarande

Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Anders Badner, kommunikationsstrateg
Niklas Eriksson, utredare
Åsa Joelsson, sekreterare
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§ 19
Inledning
Ordförande för mötet hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Mötet hölls i A-salen i kommunhuset och var ett arbetsmöte enligt beslut
demokratiberedningen 2016-05-18 § 17.
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§ 20
Plan för medborgardialog

Susanne Ivarsson och Kristina Sennblad, processtöd hade till dagens
sammanträde tagit fram ett utkast till plan för medborgardialog som
presenterades och diskuterades. Utkastet kommer att skickas till de politiker
som inte var närvarande vid samanträdet. Mötet var överens om att
Susanne och Kristina skriver ett nytt förslag till plan med hänsyn till det
som diskuterades. Förslaget presenteras vid nästa sammanträde.
Målet blev att ett förslag till planen presenteras vid kommunfullmäktige den
14 december 2016.
Bakgrund

Enligt beslut i Kommunfullmäktige § 196 står att uppdra till
demokratiberedningen att ta fram en plan för medborgardialog i Tierps
kommun för resterande mandatperiod. Planen ska beskriva struktur och
systematik i genomförandet av medborgardialoger samt hur dialogen ska
kopplas till styrprocessen.
Riktlinjer och principer för medborgardialog efterföljs inte. Därför behövs
det tas fram en plan för att uppnå målet i dokumentet. Riktlinjer och
principer för medborgardialog kommer i samband med det att revideras.
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§21

Övriga frågor
Beredningens uppdrag

a) Beredningarnas arbetsformen
Susanne Ivarsson informerade att hon kontaktat två olika kommuner i
landet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
rekommenderat som goda exempel när det gäller beredningars
arbetsformer. Hon hade inte fått någon respons från dem till dagens
möte. Niklas Eriksson, en nytillsatt utredare och medarbetare vid
enheten för processtöd presenterades. Han kommer att överta arbetet
med uppdraget. I samband med detta kommer även
kommunfullmäktigeberedningarnas reglemente att ses över och
revideras. Mötet föreslog att kommunerna möts vid två olika tillfällen
under hösten via Skype. Första gången för en presentation av utvald
kommun och andra gången för möjlighet till frågeställningar. Niklas
bad om att få återkomma med datum för dessa möten. Ett förslag av
beredningarnas arbetsformer kommer att presenteras för
kommunfullmäktige i april 2017.
b) Visionen
Kommunens Vision antogs i fullmäktige den 15 september 2015 § 81.
Beredningen fick då i uppdrag att årligen genomföra ett öppet möte på
temat "Hur blir visionen verklighet — hur gör vi det här ihop?"
Mötet var överens om att genomföra ett öppet möte februari/mars 2017.
c) Öka valdeltagandet
Valnämnden i kommunen har överlåtit sitt uppdrag att öka
valdeltagandet i kommunen till demokratiberedningen. Beredningen har
tidigare diskuterat annonsering i kommunrutan i Lokaltidningen Norra
Uppland. Ärendet kommer att tas upp vi beredningens näsa möte.
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§ 22
Sammanträdestider

14 september 2016 kl. 18.00-20.00 - INSTÄLLT
3 oktober 2016 k1.14.00-16.00, arbetsmöte
10 november 2016 kl. 14.00-16.00, arbetsmöte.
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§ 23
Avslutning

Ordförande tackade för deltagandet i dagens sammanträde.
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