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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2016-11-10

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-

Datum då anslaget tas ned

2016-12-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

31-38

Underskrift

Annika Höök
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Lasse Karlsson (V)
Alfred Mujambere (L)
Sara Sjödal (C)
Linda Wallberg (MP)
Gunilla Wisell (KD)
Lars-Peter Hållstrand (S)
Joakim Larsson (KD)

Övriga
närvarande

Kristina Sennblad, processtrateg
Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare
Niklas Eriksson, utredare
Anders Badner, kommunikationsstrateg
Annika Höök, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 31
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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§ 32
Plan för medborgardialog-återkoppling från arbetsgruppen

Kristina Sennblad och Susanne Ivarsson informerade från arbetsgruppens
möte den 2 november. Arbetsgruppen bestod av Barbro Wiklund, Sara
Sjödal, Alfred Mujambere, Kristina Sennblad och Susanne Ivarsson.
Kristina Sennblad presenterade förslag till en processkarta ”Att ta beslut om
medborgardialog”. /bilaga 1
Förslag om eventuellt samarbete med ungdomsföreningar, elevråd och
politiker diskuterades.
Susanne Ivarsson presenterade ett skriftligt förslag till definition av
begreppet medborgardialog samt övriga typer av dialoger. Förslaget föreslås
biläggas ”Riktlinjer och principer för medborgardialog” efter revidering.
Diskussion förs kring hur begreppet används idag och avsaknaden av en klar
definition.
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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§ 33
Öka valdeltagandet-redovisning från arbetsgruppen

Anders Badner redovisar från arbetsgruppens möte den 24 oktober.
Arbetsgruppen bestod av Barbro Wiklund, Emma Lokander, Linda
Wallberg, Anders Badner och Louise Pettersson. Några punkter som
framkom var;


Allmän diskussion hölls om att finnas där människor är för att i olika
former informera om valet och därmed öka valdeltagandet.



Insatser- Ge information i anslutning till marknadsdagarna.
Kommunen, politiker (tjänstemän och politiker) kommer ut och ger
valinformation. Det behövs vidare funderingar kring bemanning och
behov. Det handlar om att väcka intresse för valet och det skulle
kunna vara ett tillfälle att berätta om vad Tierps kommun gör.



Diskussion hölls om att använda reklam/annonsblad och att använda
sig av slogans etc. i syfte att öka intresset för valet och öka
valdeltagandet. Anders Badner kan vara behjälplig i detta.
Kommunrutan skulle kunna användas för information någon gång
per månad.



En mötesplats mellan kommun och medborgare genom en
informationshörna på ”Möbeln” för att sprida information
diskuterades.

Förslag som väcktes under sammanträdet gällde att använda sig av
föreställning, film eller föreläsning med fokus på demokratifrågor, riktat
mot t.ex. ungdomar. Liknande metod har tidigare använts av
integrationsbredningen.
Beslut
Beslut fattas under sammanträdet, efter förslag från ordförande Barbro
Wiklund, att nu börja informera en gång per månad genom att använda sig
av annons i kommunrutan enligt tidigare beslut. Syftet är att uppmärksamma
valet och således öka valdeltagandet.
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.
__________
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§ 34
Redovisning från Demokratidagen med Statistiska centralbyrån (SCB)

Sara Sjödal och Barbro Wiklund informerar.
Hur använder man DATA i demokratins tjänst?
Big Data- Utmaningar och möjligheter med olika typer
-Sociala media, facebook, twitter, bloggar mm
-Traditionella företagssystem, transaktioner, kundregister mm.
-Internet of things, olika typer av sensordata, ex- väder, mobiltelefoner mm.
Diskussion om hur man gör textanalyser på sociala medier. Hur använder
man den text som finns tillgänglig. Att analysera statistiskt.
Opinionsundersökningar-hur tolkar man dem?
-Vilken teknik används?
Öppen data/öppen information
-3 viktiga perspektiv; demokrati/transparens, tillväxt/innovation,
effektivisering
-rätt och begriplig information är viktig.
- information om kommunen och vad medborgare vill veta. Hur jobbar man
med det? Ex öppen data ger mervärde för invånare.
EUs Hållbarhetsstategi
-28 länder ingår sedan första mötet 2015.
-17 hållbarhetsmål- 169 delmål avseende 1.Basala behov 2. Ekonomi 3.
Miljö 4. Samhällsfrågor
-Hur mäter vi målen? Det saknas idag bra verktyg för att mäta samtliga mål.
-Olika länder tänker olika. Behövs det mer forskning om hur frågorna
interagerar? Vi behöver sprida information om goda exempel på området för
hållbar utveckling.
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§ 35
Sammanträdesdatum 2017

Demokratiberedningen föreslår nedan angivna sammanträdesdatum
Torsdag 19 januari kl.14-16
Onsdag 8 mars kl. 14-16
Torsdag 18 maj kl. 14-16
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§ 36
Information: Broschyr, Så kan Sverige stärka FN

Demokratiberedningen ges tillfälle att se över broschyren. Broschyr är
beställd i fler exemplar och alla bör få ta del av den senast inför
nästkommande sammanträde./Bilaga 2.
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§ 37
Övriga frågor

a. Policys och styrdokument
Niklas informerar om hur arbetet fortskrider. Gamla ska upphöra och mallar
för nya behövs. Riktlinjer behöver ”förfinas”; hur hänger de ihop med
styrdokumenten? Det ska framgå version och när det ska revideras och
vilken typ av dokument det är.
b. Beredningarnas arbetsformer
På remiss. Diskussion vid nästa sammanträde 19 januari 2017.
c. Arbetsgrupper
Nya deltagare i arbetsgrupperna. Gunilla Wisell kommer att meddela vilken
arbetsgrupp hon kan delta i. Lars-Peter Hållstrand och Joakim Larsson
deltar i arbetsgruppen för att öka valdeltagande. Två nya datum för
arbetsgruppernas möte fastställdes:
Arbetsgrupp 1 träffas 25 januari 2017 kl. 14-16
Arbetsgrupp 2 träffas 26 januari 2017 kl. 14-16
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§ 38
Avslutning

Ordförande tackade för deltagandet i dagens sammanträde.
________________
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