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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 23 Återrapportering från arbetsgruppen för 
Demokratin 100 år 
 

2020/782  

§ 24 Demokratiberedningens arbete inför 
valet 
 

2021/785  

§ 25 Inför revidering av Riktlinjer för 
styrdokument 
 

2021/784  

§ 26 Inför revidering av Vägledning för 
tillsättning av, arbete i och utvärdering 
av tillfälliga fullmäktige 
 

2021/783  
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§ 23 
Dnr 2020/782    
 
Återrapportering från arbetsgruppen för Demokratin 100 år  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande, Anna Ahlin, rapporterar från arbetsgruppens två senaste möten. 
Det som huvudsakligen har diskuterats i gruppen är hur planerna inför 
valåret ser ut för skolans respektive kultur och fritids del. Det vill säga vilka 
aktiviteter som planeras med inriktning demokrati. Kommunens 
kommunikationsstrateg, Joachim Stormvall, har anslutit till arbetsgruppen. I 
och med det diskuterades kommunikationsplan runt valet och vilken roll 
Joachim ska ta i arbetet.  
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§ 24 
Dnr 2021/785    
 
Demokratiberedningens arbete inför valet  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationsstrateg, Joachim Stormvall, presenterar vad det innebär att 
planera kommunikation. I korta drag ska kommunikationen vara enkel, 
tydlig och den ska väcka en tanke. Det som lyfts i presentationen är vikten 
av en bra kommunikationsplan och vad en sådan ska innehålla. Även 
målgruppstänk och möjliga kommunikationsvägar tas upp.  
 
Frågeställningar som beredningen kan tänkas ställas inför presenteras med 
koppling till arbetet inför valet och beredningen diskuterar utmaningar 
gällande bland annat målgrupp och tillvägagångssätt.  
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§ 25 
Dnr 2021/784    
 
Inför revidering av Riktlinjer för styrdokument  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att tjänsteorganisationen tar fram ett förslag till ny riktlinje för styrdokument 
utifrån demokratiberedningens diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen var 2017 delaktiga i revideringen av Tierps 
kommuns riktlinje för styrdokument. Revideringen som genomfördes då var 
omfattande, till följd av en inventering och rensning bland dåvarande 
dokumenttyper. Riktlinjerna för styrdokument syftar till att fastställa en 
enhetlig dokumentnomenklatur för Tierps kommun, tydliggöra deras 
funktion i den kommunala styrningen, samt fastställa en enhetlig 
framtagning, hantering och uppföljning av kommunens styrande dokument. 
Kommunfullmäktige antog den reviderade riktlinjen § 47/2017. 
 
Riktlinjen gäller till och med 2021-12-31 ska nu granskas inför en 
förlängning. Vid sammanträdet informeras demokratiberedningen om 
nuvarande riktlinje samt ges möjlighet att lämna kommentarer gällande 
ändringar. 
 
Ett slutgiltigt förslag på reviderade riktlinjer kommer att presenteras vid 
Demokratiberedningens nästa sammanträde för att sedan föreslås 
kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Nuvarande Riktlinje för styrdokument 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 26 
Dnr 2021/783    
 
Inför revidering av Vägledning för tillsättning av, arbete i och 
utvärdering av tillfälliga fullmäktige  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att tjänsteorganisationen tar fram ett förslag till en uppdaterad vägledning 
för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar utifrån demokratiberedningens diskussion. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen var 2017 delaktiga i att formulera ett vägledande 
material för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar i Tierps kommun. 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. Vägledning för tillsättning 
av, arbete i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar antogs av 
kommunfullmäktige i §154/2017. 
 
Vägledningen gäller till och med 2021-12-31 och ska nu granskas inför en 
förlängning. Vid sammanträdet för demokratiberedningen en diskussion 
runt dokumentet och vilka förbättringsområden som finns.  
 
Ett slutgiltigt förslag på reviderad vägledning kommer att presenteras vid 
Demokratiberedningens nästa sammanträde för att sedan föreslås 
kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Nuvarande Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av 

tillfälliga fullmäktigeberedningar 
 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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