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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Lasse Karlsson (V)
Alfred Mujambere (L)
Emma Lokander
Sara Sjödal
Linda Wallberg

Övriga
närvarande

Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Niklas Eriksson, utredare
Annika Höök, sekreterare
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§ 24
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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§ 25
Återkoppling Demokratiseminarium

Återkoppling
a. Demokratiseminarium – Niklas Eriksson
b. Nätverk för medborgardialog – Sara Sjödal, Barbro Wiklund,
Kristna Sennblad och Susanne Ivarsson
a. Demokratidagarna 2016 hölls i Stockholm. 3 olika grunder för demokrati
diskuteras
1. Självbestämmande- vem bevakar mina intressen.
2. Stabilitet- genererar stabila samhällen, säkerhet och gemenskap etc.
3. Maktfördelning- ge rättigheter till vissa grupper.
Folkomröstning och demokrati: Viktiga aspekter: Hur röstar man i
komplexa frågor? Är det ett uttryck för allmänt missnöje? Ska omröstningar
vara bindande? Vem tar ansvar?
Teknik och demokrati: Möjliggör direkt deltagande men vissa utmaningar
följer av detta:
- Enkelt att informera men också desinformera.
- Deltagande förutsätter utbildade och informerade medborgare, för att
demokrati ska fungera måste man ha en lägsta kunskapsnivå.
Extramaterial1. Nyhetsartikel: http://www.forskning.se/2016/09/14/politiker-smartarean-manniskor-i-allmanhet/
2. Videolänk: https://bambuser.com/v/6459241
3. Vetenskaplig artikel (engelska):
http://perseus.iies.su.se/~tpers/papers/Draft160213.pdf

b. Sara och Barbro informerar om nätverk för medborgardialog: Hur får vi
legitimitet för medborgardialog i kommunen?
Vad är mandat för den som leder medborgardialogen? Vad har SKL lärt sig
hittills? Syftet var att få fram ett demokratiskt hållbart samhälle, ökat
deltagande.
Valdeltagande:
- Var 5 svensk ung man mellan 18-29 år kan tänka sig att sälja sin röst
för en mindre summa.
- Var 4 ung svensk tycker inte det är viktigt att leva i en demokrati.
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§ forts.
Medborgardialogen likställs med en samtalsdemokrati som är ett stöd till det
representativa systemet. I medborgardialogen behandlas både enkla och
komplexa samhällsfrågor. Många frågor är dynamiska eftersom de plötsligt
kan ändra sig (påverkas/påverkan på andra).
En förutsättning för dialog är tydlighet om vad medborgare kan vara med
och påverka. Uppsökande verksamhet är viktig mot grupper som är svåra att
nå.
Exempel på tidsperspektiv vid genomförande är 2-8 månader med 6-8
träffar under tiden. Viktigt är behovet av återkoppling, även vid
genomförandet. I ett maktperspektiv är det viktigt att behålla legitimiteten
för politiken samtidigt som man har närheten till medborgarna.
Kristina och Niklas rapporterar från samma dag fast med annat fokus. Fokus
låg här mer på komplexa frågor i motsats till enkla frågor. Det handlar om
värderingar, åsikter. I sakfrågor ser man vad man ska uppnå, men i
komplexa frågor måste man våga släppa fritt, ta konflikten. Vad ska man ha
med sig för kunskap in i detta?
Tjänstemän och politik måste vara samskapande med medborgarna.
- Skapa tillit och förståelse
- Att samla fakta.
- Perspektiv; att få representativitet i perspektiven.
En plan för medborgardialog presenteras till våren 2017.
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§ 26
Beredningarnas arbetsformer

Niklas Eriksson utredare/utvecklare vid enheten för Processtöd presenterar
en delrapport av en konceptuell idéskiss gällande tillsättningar av
fullmäktigeberedning. Ett förslag till ny arbetsgång med krav på att dialogen
och kopplingen mellan nivåer tydliggörs presenteras.
Bakgrund

Susanne Ivarsson har kontaktat två olika kommuner i landet som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat som goda exempel när
det gäller beredningars arbetsformer. Niklas Eriksson, utredare/utvecklare
och medarbetare vid enheten för processtöd kommer att överta arbetet med
uppdraget. I samband med detta kommer även
kommunfullmäktigeberedningarnas reglemente att ses över och revideras.
Ett förslag av beredningarnas arbetsformer kommer att presenteras för
kommunfullmäktige i april 2017.
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§ 27
Plan för medborgardialog

Hur ska man utse politiker till medborgardialog?
Förslag
- vi måste göra känt för alla och hålla utbildningar
- Vi måste få till planen för medborgardialog. Strategin behöver
revideras.
En halvdag planeras när vi jobbar med frågorna.
Tid: 2 november 13-16
Arbetsgruppen: Barbro Wiklund, Sara Sjödal, Alfred Mujambere, Kristina
Sennblad, Susanne Ivarsson
En rapport från arbetsgruppen presenteras vid nästa möte den 10 november
2017.
En plan för medborgardialog presenteras till våren 2017.
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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§ 28
Öka valdeltagandet

Diskussion förs kring möjligheter gällande åtgärder för att öka
valdeltagandet i kommunen. Var möter vi människor? Vilka forum finns?
En halvdag planeras när vi jobbar med frågorna.
Tid: 24 oktober 13-16
Arbetsgruppen: Barbro Wiklund, Emma Lokander, Linda Wallberg, Anders
Badner, Louise Pettersson
En rapport från arbetsgruppen presenteras vid nästa möte den 10 november
2017.

Bakgrund
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.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 29
Sammanträdesdatum

10 november 2016 kl. 14.00-16.00, arbetsmöte.
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§ 30
Avslutning

Ordförande tackade för deltagandet i dagens sammanträde.
________________
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