Plats och tid

Cafeterian, Högbergsskolan
kl. 11.00-14.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
41 - 44

Utses att justera

Lars-Peter Hållstrand

Justeringens plats och tid

Tisdag 23 januari, 14.00, Tierps kommunhus

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
Barbro Wiklund
Justerande
Lars-Peter Hållstrand

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-23

Datum då anslaget tas ned

2018-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

41 – 44

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C),
Emma Lokander (M)
Alfred Mujambere (L)
Anna Grimberg (C)
Gunilla Wisell (KD)
Lars-Peter Hållstrand (S)

Övriga
närvarande

Sara Stråfors, kommunsekreterare
Suzana Valentine, praktikant

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 41
Besök på Högbergsskolan
Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler i skollagen i och med att
en ny bestämmelse, 5 a §, läggs till i det första kapitlet i skollagen. I
bestämmelsen slås fast att det är rektorn som beslutar om politiska partier
ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in
får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen
riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i
Europaparlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett
annat urval om urvalet sker på en objektiv grund.
Det är önskvärt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk
opinionsbildning som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att
delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet. Skolan är
dock inte en allmän plats och rätten till yttrandefrihet innefattar inte en rätt
att komma till skolor och sprida budskap. Utgångspunkten är i stället att
skolor kan välja om de vill bjuda in politiska partier eller inte.
Den nya regeln syftar i första hand till att ge skolan tydliga handlingsregler
för det fall en skola väljer att bjuda in politiska partier som ett led i sitt
arbete med demokratiuppdraget. En sådan inbjudan sker i så fall som en del
i utbildningen. (Se cirkulär 17:70 SKL)
Med anledning av dessa nya regler och att det är valår, besöker
demokratiberedningen på dagens sammanträde Högbergsskolans
gymnasium. Ordförande, Barbro Wiklund (S), hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat. Mötet hålls i cafeterian på Högbergsskolans
gymnasium och är öppet för elever och personal. Mötet ajourneras under
drygt 30 minuter för besök i två klasser där demokratiberedningen
presenterar sig.
Syftet med att lägga demokratiberedningens möte på Högbergsskolan är att
berätta för eleverna vad beredningen har för uppgift, diskutera med dem om
demokrati och ett ökat valdeltagande samt att samla in en enkät från
beredningen.
____________________________________
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Utdragsbestyrkande

§ 42
Beslut om arbetsgrupp
Beslut
Demokratiberedningen beslutar
att en arbetsgrupp utses med följande deltagare: Barbro Wiklund (S)
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M) och Alfred Mujambere (L) samt
att arbetsgruppen har möte den 31 januari kl 14:00 i kommunhuset.
Bakgrund
Med anledning av att en enkät om elevers valdeltagande lämnades ut till
skoleleverna på Högbergsskolan innan jul, ska en arbetsgrupp tillsättas.
Enkätsvaren ska samlas in och hanteras av gruppen.

____________________________________
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§ 43
Uppdrag till praktikant
Beslut
Demokratiberedningen beslutar
att Suzana Valentine, praktikant, får i uppdrag att ta fram förslag till
koncept för hur demokratiberedningen skulle kunna genomföra fullmäktiges
uppdrag: att ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen genomföra ett
öppet möte på temat ”Hur blir visionen verklighet - hur gör vi det här
ihop?”. Bl a bör det ingå att göra en omvärldsspaning och se om det finns
bra exempel på hur man kan göra, även exempel på hur man inte bör göra.
Bakgrund
Suzana presenterar sig och berättar att hon började måndagen den 15 januari
och jobbar fram till påsk. Hon har en mastersutbildning i kommunikation
och medborgardialog.
____________________________________
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§ 44
Övrigt
Information om SKL:s utbildningsdagar lämnas av ordföranden och
ledamöterna ges möjlighet att anmäla sig till:
a. Träff i Nätverk "Utveckla medborgardialogen" - Barbro anmäld
b. Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och
integration - Alfred anmäld, Barbro på väntelista
c. Demokratidagen 2018 14 mars - Lars-Peter, Emma och Alfred
anmälda
____________________________________
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