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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

29 – 35

Underskrift
Mona Olsson
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Alfred Mujambere (L)
Linda Wallberg (MP)
Lasse Karlsson (V)
Anna Grimberg (C)

Övriga
närvarande

Mona Olsson, utskottssekreterare
Niklas Eriksson, utredare
Anders Badner, kommunikationsstrateg
3 åhörare
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§ 29
Inledning
Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i Ol Andersskolan i Skärplinge och är öppet för
allmänheten.
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§ 30
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar
Beslut
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige
att anta föreliggande vägledning efter revidering (dnr.KS 2017/905)
att gälla från 2017-12-20 till 2021-12-31.
Bakgrund
Den allmänna erfarenheten av fullmäktigeberedningar runt om i rikets
kommuner gör gällande att intentionen med införandet av
fullmäktigeberedningar ofta bottnar i en vilja att stärka och vitalisera
fullmäktige.
Kritikerna har dock lyft fram att beredningar kan upplevas som
pratklubbar som inte fattar några beslut och att beredningarnas
uppdrag inte uppfattats som meningsfulla, eftersom de inte påverkar
beslutsprocessen.
Det står varje fullmäktigeberedning fritt att besluta om sina
arbetsformer. Demokratiberedningen har dock tagit fram ett
vägledande material för processerna med att tillsätta, arbeta i och
utvärdera tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Syftet med vägledningen är att stärka förutsättningarna för ett lyckat
samspel mellan fullmäktigeberedningar, kommunfullmäktige och
kommunstyrelse, för att säkra att beredningarnas arbete får avsedd
effekt.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 31
Förlängt uppdrag från valnämndens arbetsutskott om att öka
valdeltagandet i kommunen
Demokratiberedningen har fått förlängt uppdrag från valnämndens
arbetsutskott om att öka valdeltagandet i kommunen.
Diskussioner om hur detta kan ske fortsätter på beredningens nästa möte i
november.
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§ 32
Demokratierp
Anders Badner informerar om demokratierp och visar upp brevlådan som nu
är klar. En brevlåda kommer till att börja med finnas på varje bibliotek. Den
är försedd med ett kodlås och personalen på biblioteken kommer att få välja
kod och sedan ansvara för att tömma brevlådan
Vid varje brevlåda kommer det att finnas ett informationsblad som beskriver
historien bakom brevlådans uppkomst och hur den kommer att användas.
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§ 33
Redovisning från SCB:s ”Demokratidag så in i Norden 22
september 2017”
Sara Sjödal och Barbro Wiklund har varit på SCB:s ”Demokratidag så in i
Norden 22 september 2017”. Sara Sjödal närvarar inte vid
demokratiberedningens möte, men Barbro Wiklund berättar om vad som
sades utifrån Sara Sjödals anteckningar från evenemanget.
”Demokratins tillstånd i Norden”
Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet
föreläste om hur man bl.a. får en välfungerande demokrati genom
delaktighet som är grunden för folkstyre och stöd som är demokratins
förankring.
Nöjdast med demokratin är Schweiz och därefter kommer Norge, Danmark,
Sverige, Nederländerna och Finland.
“Possibilities related to electronic voting registry for election statistics
in Finland”
Sami Fredriksson, Senior Statistician på Statistics Finland föreläste om vilka
möjligheter statistisk data på officiell nivå i alla val innebär och att
samkörning är möjlig med persondata. I det senaste kommunvalet
registrerades 31,4 % av de röstande och samkörning med bakgrundsdata kan
göras.
”Vem röstar och vem gör det inte”
Øyvin Kleven, Statistikrådgiver vid Statistisk Sentralbyrå föreläste om att
det 2013 i Danmark infördes ett liknande system för röstning som Sami
Fredriksson nämnde i sin föreläsning.
70 % registrerades i systemet 2017.
Man kan se en trend i att utbildningen påverkar huruvida man röstar eller
inte. Unga killar utan utbildning har ett lågt valdeltagande.
Hos dem som arbetar ser man dock ett högre valdeltagande.
Invandrare från utomeuropeiska länder röstar i mindre utsträckning än om
de kommer från inomeuropeiska länder. Detta kan bero på att man inte kan
relatera till de politiska partierna i Danmark utifrån att man kommer från ett
helt annat politiskt system med dess verkningar och även eventuella
konsekvenser.
Forts.
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§ 33 forts.
“Voting as a social act – The Danish Turnout Project”
Kasper M Hansen, professor i Political Science vid Universitetet i
Köpenhamn föreläste om att det sedan 20 år finns ett komplett register över
valdeltagande, vilket har gjort att man har kunnat se vissa mönster. T.ex. så
har det visat sig att 2/3 av de som bor i samma hushåll röstar samtidigt. Så
även om någon inte har tänkt rösta, så kan de ändå följa med
familjemedlemmar och därmed ändå rösta. Effekten av vem man bor med är
lika stor som om man går från låg- till högutbildad.
Man ser över möjligheterna att locka väljarna till vallokalerna genom
mobiliseringsinsatser. Genom att skicka ett sms till de grupper som röstar
minst hoppas man på att öka valdeltagandet.
Valdeltagandet sett till ålder ser likadant ut i Danmark, Norge, Finland och
även i Texas.
Ett år till valen – vad vet vi idag?
Jonas Olofsson, Regina Vilkénas och Jessicka Rosén från SCB föreläste om
att det från och med valet 2018 åter finns möjlighet för SCB att ta del av
röstlängderna. Detta kan ge upphov till mycket ny statistik på exakt nivå.
I och med att vi inte har elektronisk röstning kan inte partisympatier knytas
till individ och därmed ge underlag till direkta kopplingar mellan persondata
och partisympatier.
Politikergenerationer i kommunfullmäktige:
- riksdagspolitiker blir yngre, kommunfullmäktige blir äldre.
- under sex mandatperioder var 40-talisterna dominerande, 50-talisterna har
tagit över men inte lika massivt.
Demokratins utmaningar
Sören Holmberg, professor emeritus Göteborgs universitet föreläste om att
hälsotillståndet i demokratin i världen står still eller går bakåt.
Att valdeltagande är en sjunkande trend. Demokratin och besluten är mindre
viktiga för väljarna då de påverkar mindre.
Demokratin måste bemannas med ca 46 000 uppdrag i Sverige.
Väljarna uppfattar partierna som att de närmat sig varandra – vilket leder till
frågan ”varför ska vi då rösta”?
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Forts. § 33
Demokratins tillstånd ur ett medborgarperspektiv
Possibilities related to electronic voting registry for election statistics in
Finland
Vem röstar och vem gör det inte?
Voting is a social act – The Danish Turnout Project
Ett år till valen – vad vet vi idag?

Barbro informerar även kort om en dag med SKL Nätverksträff 4 oktober
som handlade om medborgardialog. Hur för man dialoger med medborgare
och på det sättet får fram tankar och önskemål inför framtida strategier i
kommuner. Ex. från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige finns i
nedanstående fil. SKL:s fil handlar om olika förutsättningar för
medborgardialog och demokratiutveckling i kommuner i de olika nordiska
länderna.
http://filer.medborgardialog.com/files/show/277/ajxwqgmt
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§ 34
Fortsättning våren 2018 av möten på bibliotek i kommunen
Efter årsskiftet planerar demokratiberedningen att hålla öppet möte i
Söderfors, Tierps bibliotek samt i biblioteket på Högbergsskolan.
Alternativa sätt att nå ut till medborgarna med inbjudan diskuteras och hur
man ska locka åhörare. Någon person med lokal förankring som har ett
aktuellt och intressant ämne att prata om bör bjudas in.
Till mötet i Karlholm i november 2017 kommer representanter från
Karlholms idé och utvecklingsgrupp att bjudas in.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 35
Övrigt
Per-Erik Karlsson berättar om SHK:s historia. Per-Erik är ordförande i
SHK, som står för Skärplinge, Hållnäs och Karlholms hockeyklubb
Det var 60 år sedan föreningen startade.
1955 började man åka skridskor ute på fjärdar och fruset vatten.
1956 byggdes målburar av kvastskaft och hönsnät.
1957 byggde ungdomar i Hållnäs en ishockeybana för 75 kr. Kostnaden var
för elbelysningen. Träet till sargen och skruvarna tiggde man ihop. Bytte om
gjorde man i en gammal buss som var från inspelningen av Damen i svart.
1963 byggdes en ny hockeybana i Edvalla som kostade 14 000 kronor för
sargen.
1971 slogs Sikhjälma IK (SIK) och Skärplinge/Karlholm ihop och bildade
SHK.
1979 byggdes konstisbanan.
2001 byggdes Pek-hallen (namngiven efter Per-Erik Karlsson).
2012 lades grunden för flickhockeyn. SHK är bland de tio klubbar i Sverige
som har flest kvinnliga spelare.
2015 Omklädningsrummen revs
2016 Utbyggnation med bl.a. nya omklädningsrum klara.
Nuläget för ishockeyhallen är att taket behöver isoleras. Varma dagar blir
det för varmt och isen smälter. Beräknad kostnad är ca. 1 000 000 kronor.
Önskemål finns om bättre belysning vid hallen eftersom det är alldeles för
mörkt i dagsläget. Belysningen tar slut efter skolan och det finns inget vid
hallen.
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