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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 144/2017 att ge i uppdrag till kommunfullmäktiges presidium att i samråd med kommunstyrelsens presidium ta fram ett
förslag på uppdrag till demokratiberedningen som ska stärka ungas inflytande och
delaktighet i det lokala samhället.
I vision för Tierps kommun, under livsarenan, står att ökad delaktighet och
inkludering är ”kommunens sammanhållande kitt”. Där står också att människor
som lever och verkar i kommunen ska känna sig delaktiga i samhällets utveckling.
Det är viktigt att ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas tillvara som en
resurs i de demokratiska processerna.
Forskning visar att unga idag är väldigt aktiva i samhällsfrågor. Utmaningen är att
hitta formerna för att ungas delaktighet. Sveriges kommuner och landsting (SKL)
konstaterar i rapporten ”Medborgardialog för unga” att det krävs förändringar i
kommuner och landsting av både kultur och struktur för att hitta dessa former.
Kommunen behöver tydliggöra vad det innebär att ge unga inflytande. Det är av
stor vikt att unga involveras i dialogen om hur de vill delta; på vilket sätt och i vilka
frågor.

Syfte
Syftet är att stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället.

Övergripande mål
Utveckla former och forum för att stärka ungas inflytande och delaktighet i det
lokala samhället. Uppnå en bred representation av ungdomar i kommunen.

Uppdrag
Demokratiberedningens uppdrag är att




ta fram en definition av vad kommunen menar med att ge unga inflytande och
delaktighet
ta fram förslag på former och forum för att stärka ungas inflytande och
delaktighet i den demokratiska processen
identifiera förändringar som behöver göras i strukturen för att formerna ska
fungera

De former och forum som arbetas fram behöver fungerar när



kommunen vill få kunskap om de ungas synpunkter, värderingar eller idéer
kring ett visst område eller fråga
de unga kommer med idéer, förslag och synpunkter på det lokala samhällets
utveckling, utan styrning från kommunen

Demokratiberedningens arbete ska resultera i ett förslag som kommunfullmäktige
ska ta ställning till.
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Metod
Genomförandet av uppdraget hanteras enligt ”Vägledning för tillsättning av, arbete
i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar”. Det betyder bland annat att
demokratiberedningen utformar en projektplan för arbetet där det ska ingå
omvärldsbevakning. Beredningen kan bland annat studera andra kommuner och det
arbete som Sveriges kommuner och landsting gjort gällande ungas delaktighet och
inflytande samt medborgardialog.
Det är viktigt att ungdomarna får vara med och sätta formerna för inflytande och
delaktighet.
Ledamöterna i beredningen har ansvar för att löpande förankra beredningens arbete
i respektive partigrupp.

Omfattning
Med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år.
Ungas delaktighet och inflytande ska kunna gälla alla kommunens verksamhetsområden, inte enbart fokuseras på kultur-och fritidsaktiviteter eller skolfrågor.

Resurser
Resurser för:
- Beredningens sammanträdestimmar och inläsningstid inför sammanträden
- Eventuella seminarier och studiebesök
- Genomförande av dialoger
- Utredningar
- Sekreterare från Ledningsstöd
- Utredarresurser från Kvalitet och strategisk utveckling
- Övriga kringkostnader av mindre karaktär

Tidsperiod
Uppdraget ska delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020. Då
ska fullmäktige även få möjlighet att debattera frågan. Slutredovisning av uppdraget
ska ske under hösten 2020, senast på fullmäktiges sammanträde i december 2020.

