
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 2021-02-24  

 

Tid och plats 24 februari 2021, kl. 15:00 – 17:00, digitalt sammanträde 

Paragrafer 1-6 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-03-04 Anslaget tas ner: 2021-03-26 

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) §§ 1-5 
Stig Lundqvist (M) 
Thomas Gahnstedt (KD) 
Catrin Björk (MP) 
Jan Wilger (V) 
 
 

  

Beslutande ersättare Bengt-Olov Eriksson  (S)  
  

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Louise Pettersson, utredare/utvecklare 
Maria Ekstrand, vikarierande nämndsekreterare 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Bengt-Olov Eriksson 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/29  

§ 2 Återrapportering från arbetsgruppen för 
Demokratin 100 år 
 

2021/27  

§ 3 Återrapportering från SKRs 
närverksträff 
 

2021/27  

§ 4 Deltagare till Demokratidagen 
 

2021/27  

§ 5 Sammanträdesdagar 
 

2020/734  

§ 6 Ungas delaktighet och inflytande 
 

2019/763  
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§ 1 
Dnr 2021/29    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr 2021/27    
 
Återrapportering från arbetsgruppen för Demokratin 100 år  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgruppen rapporterar om vilka som ingår i gruppen, vad gruppen har 
gjort hittills och vad som planeras. Både Skola och Kultur och fritid tycker 
att ett samarbete med demokratiberedningen kring demokratin 100 år är bra.  
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§ 3 
Dnr 2021/27    
 
Återrapportering från SKRs närverksträff  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Margaretha Magnusson återrapporterar från närverksträffen och tar upp 
olika ämnen som presenterades.  
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§ 4 
Dnr 2021/27    
 
Deltagare till Demokratidagen  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att utse följande representanter till Demokratidagen 2021,  
 
Margaretha Magnusson (S) 
Stig Lundqvist (M) 
Catrin Björk (MP), samt 
 
att utse Yaqub Ahmed till ersättare till demokratidagen om någon av de 
ovanstående får förhinder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En gång per år genomför SKR Demokratidagen. Demokratidagen är en 
mötesplats för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och 
medborgardialog. Här möts förtroendevalda, tjänstepersoner, forskare och 
andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet. 
 
I år blir  Demokratidagen digital och sträcker sig över två halvdagar den 14 
och 15 april 2021. 
 
Deltagarna som utses kommer att få återrapportera från dagarna på 
demokratiberedningens sammanträde i april.   
 
Beslutet skickas till 

 Chef Kvalité och strategiskt utveckling
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§ 5 
Dnr 2020/734    
 
Sammanträdesdagar  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar:  
 
Måndag 22 mars 2021, klockan 15:00 
Måndag 19 april 2021, klockan 15:00. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig Ledningsstöd 
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§ 6 
Dnr 2019/763    
 
Ungas delaktighet och inflytande  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att arbeta vidare med föreslagna forum och former, samt 
 
att samla in barn och ungas synpunkter och idéer på förslaget.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tagits fram förslag på forum och former för att stärka barn och 
ungas delaktighet och inflytande i det lokala samhället. Förslaget har 
arbetats fram utifrån den invärldsbevakning och omvärldsbevakning som 
demokratiberedningen har genomfört. De forum och former som Tierps 
kommun väljer att arbeta vidare med behöver bygga på lokala 
förutsättningar.  
 
Barn och unga i kommunen ska i nästa steg få lämna sina synpunkter och 
idéer. Utifrån inkomna synpunkter kommer förslaget revideras. Ett slutligt 
förslag ska lämnas för beslut till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2021. 
 
Forum och former presenteras för demokratiberedningen på sammanträdet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga i kommunen ska i nästa steg få lämna sina synpunkter och 
idéer. Det är viktigt att samla in deras perspektiv. Utifrån inkomna 
synpunkter kommer förslaget revideras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Stig Lundqvist (M), Bengt-Olov Eriksson (S), Thomas Gahnstedt (KD), 
Margaretha Magnusson (S) och Jan Wilger (V) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutsatser gällande barn och unga delaktighet och inflytande i det lokala 

samhället  
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