
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 2021-08-23  

 

Tid och plats 23 augusti 2021, kl. 15:00 – 16:45 , digitalt sammanträde 

Paragrafer 17-23 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-08-26 Anslaget tas ner: 2021-09-17 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Bengt-Olov Eriksson 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Anna Ahlin (C), ordförande 
Margaretha Magnusson (S), vice 
ordförande 
Yaqub Ahmed (C)  
Thomas Gahnstedt (KD) 
Catrin Björk (MP) §§ 18-23 
Jan Wilger (V) 
 
 

  

Beslutande ersättare Bengt-Olov Eriksson  (S)  
  

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Sanna Gunnarsson, utredare/utvecklare 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling  
Louise Magnusson, kultursekreterare §§ 17-18 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Bengt-Olov Eriksson 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 17 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/29  

§ 18 Information - Kulturarvstrappan 
 

2021/27  

§ 19 Information - Kommande styrdokument 
för revidering 
 

2021/27  

§ 20 Sammanträdesdagar 
 

2020/734  

§ 21 Arbetsgrupp - Demokratin 100 år 
 

2020/782  

§ 22 Uppdatering av demokratiberedningens 
aktivitetsplan 
 

2019/764  

§ 23 Revidering av riktlinjer och principer 
för medborgardialog 
 

2021/511  
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§ 17 
Dnr 2021/29    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 18 
Dnr 2021/27    
 
Information - Kulturarvstrappan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 
en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är 
att garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och 
att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de 
barn som växer upp i Tierps kommun upptäcka att det de läser i 
historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten och lära känna sin 
omgivning och sin närmiljö - steg för steg.  
 
Kulturarvstrappan sker i samverkan mellan skola, föreningsliv och Kultur 
och fritid där Kultur och fritid är koordinator. Den äger rum under 2 veckor 
i september i anslutning till kulturarvsdagen. Föreningar som är med i 
Kulturarvstrappan och tar emot eleverna är: Vendels hembygdsförening, 
Hållnäs hembygdsförening, Föreningen Kultur vid Örbyhus slott, Västlands 
hembygdsförening, Söderfors hembygdsförening, Kultur- och guidegruppen 
i Karlholm, Stiftelsen Leufsta, Lövsta Bygderåd, Leufsta Bruksarkiv, 
Strömsbergs bruks Samarbetskommitté, Kulturföreningen T och 
Ullforsgruppen. 
  
Kulturarvtrappan är unik i sitt slag och fungerar som en kulturarvsgaranti; 
alla elever i Tierps kommun ska efter avslutad skolgång tagit del av 
kommunens omfattande kulturarv. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 19 
Dnr 2021/27    
 
Information - Kommande styrdokument för revidering  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information och planering inför översyn av styrdokumenten ”Vägledning 
för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar” och ”Riktlinje för styrdokument”. Båda gäller till 
2021-12-31 och eventuell revidering behöver därför fastslås av 
kommunfullmäktige i december. 
 
En workshop kring revideringen av ”Vägledning för tillsättning av, arbete i 
och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar” kommer att hållas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 20 
Dnr 2020/734    
 
Sammanträdesdagar  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att sammanträden för demokratiberedningen hålls följande datum:  
 

- Måndag 27 september 2021 klockan 15:00 
- Torsdag 4 november 2021 klockan 15:00. 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 21 
Dnr 2020/782    
 
Arbetsgrupp - Demokratin 100 år  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande, Anna Ahlin, informerar om inriktningen för arbetsgruppen och 
vilka tjänstemän som deltar.  
 
På grund av pandemin har det inte varit möjligt att genomföra någon 
aktivitet på temat demokratin 100 år. Arbetsgruppen kommer nu att byta 
inriktning och fokusera på att lyfta demokratin och höja valdeltagandet inför 
valet 2022.  
 
Arbetsgruppens medlemmar från demokratiberedningen ges fortsatt 
förtroende.  
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§ 22 
Dnr 2019/764    
 
Uppdatering av demokratiberedningens aktivitetsplan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna den uppdaterade aktivitetsplanen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Sennblad, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling, presenterar 
en uppdaterad aktivitetsplan där bland annat aktiviteter från beslutet i 
kommunfullmäktige gällande ungas delaktighet och inflytande har lagts till. 
Beredningen ges tillfälle att komma med synpunkter och diskutera 
aktivitetsplanen.  
 
Beslutsunderlag  

 Aktivitetsplan demokratiberedningen  
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§ 23 
Dnr 2021/511    
 
Revidering av riktlinjer och principer för medborgardialog  
 
Beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Riktlinjer och principer för medborgardialog. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har ansvar för att samordna det övergripande 
demokratiarbetet och utveckla dialogen med medborgarna. I det arbetet tog 
beredningen redan år 2014 fram Riktlinjer och principer för 
medborgardialog som antogs av kommunfullmäktige i § 67/2014. 
Demokratiberedningen reviderade dokumentet 2017 och 
kommunfullmäktige fastslog det i § 93/2017. I år är det dags att se över 
dokumentet och fastställa det igen. 
 
Styrdokumentet Riktlinjer och principer för medborgardialog är reviderat 
utifrån demokratiberedningens förslag på förbättringsområden. Ändringar 
som gjorts innefattar en tydligare dokumentstruktur och processkarta, 
koppling till kommunens arbete med Agenda 2030, tydligare formulerade 
principer och hantering av dialog i komplexa samhällsfrågor. 
 
Under demokratiberedningens möte framfördes ett förslag om att lägga till 
att politiken kan närvara vid behov under intressentdialoger. Förslaget 
godkändes av demokratiberedningen och skrevs in i dokumentet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars 
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas 
perspektiv i en fråga belyses. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer och principer för medborgardialog 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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