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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§ 10

Godkännande av föredragningslistan

2021/29

§ 11

Återrapportering från arbetsgruppen för
Demokratin 100 år

2021/27

§ 12

Återrapportering från SKRs
Demokratidag

2021/27

§ 13

Slutredovisning av uppdrag gällande
ungas delaktighet och inflytande

2019/763
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§ 10
Dnr 2021/29

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
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3

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen
2021-04-19

§ 11
Dnr 2021/27

Återrapportering från arbetsgruppen för Demokratin 100 år
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Anna Ahlin och Catrin Björk återrapporterar från arbetsgruppens senaste
möte. Bland annat tas följande upp:
-

Information om den planerade utställningen
På grund av osäkerheten som föranleds av pandemin tar
arbetsgruppen sikte på nästa år och planerar då att slå ihop arbetet
med att öka valdeltagandet med 100 årsfirandet
Diskussion gällande samverkansmöjligheter mellan skolan, kultur
och fritid och demokratiberedningen
Arbetsgruppens nästa möte planeras till i slutet på augusti.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 12
Dnr 2021/27

Återrapportering från SKRs Demokratidag
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Catrin Björk återrapporterar från SKRs Demokratidag. Bland annat tas
följande höjdpunkter och reflektioner upp:
-

Det övergripande budskapet under demokratidagen var att vi ska
värna om vår demokrati
Idag räknas 12 av världens länder som demokratier
Vikten av medborgardialoger med fokus på komplexa frågor och
exempel från Åre kommun
Ungas inflytande
Det nationella firandet av demokratin 100 år kommun gällande
Påverkanskampanjer runt valet 2022.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 13
Dnr 2019/763

Slutredovisning av uppdrag gällande ungas delaktighet och
inflytande
Beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att godkänna slutredovisningen och anse demokratiberedningens uppdrag
som slutfört,
att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år,
att genomföra en årlig demokratidag för unga,
att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i
grundskolan,
att utreda möjligheten att inför e-förslag för alla medborgare i Tierps
kommun,
att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga
vuxna i de fall de är berörda, samt
att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet fortgår
senast i juni 2022.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att förlänga tidsplanen för
uppdraget till juni 2021.
I uppdragsbeskrivningen framgår vad som ingår i uppdraget. Där står också
att det med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år.

Ordförande sign

Justerare sign
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Demokratiberedningen utarbetade en planering för arbetet med uppdraget. I
beredningens arbete har det ingått in- och omvärldsbevakning samt en
digital enkät till unga i kommunen. Covid-19 innebar att beredningen inte
hade möjlighet att genomföra dialoger med unga i den utsträckning som det
var planerat. Utifrån underlaget har beredningen arbetat fram förslag på
forum och former. Arbetet med uppdraget redovisas i sin helhet i en
slutredovisning.
Beslutsmotivering

Kommuner behöver barn och ungas perspektiv för att kunna fatta hållbara
beslut. När det gäller hur kommunerna ska få in barn och ungas perspektiv
finns det dock ingen entydig och enkel lösning. Kommuner har valt egna
lösningar utifrån syfte och lokala förutsättningar.
I enlighet med uppdraget har demokratiberedningen tagit fram förslag på
forum och former för att stärka ungas delaktighet och inflytande i Tierps
kommun. Det som ligger till grund för förslaget är in- och omvärldsbevakning, enkäten med unga i kommunen och kommunfullmäktiges
temadebatt. Beredningen har övervägt olika förslag på forum och former
utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav som
unga har på delaktighet och inflytande.
Demokratiberedningen har konstaterat att det inte finns en typ av forum som
uppfyller alla de krav som finns från kommunfullmäktige och från unga.
Det gör att beredningen väljer att föreslå en kombination av forum och
former som uppfyller olika syften. Det är inte rimligt att införa alla dessa på
samma gång, men det är viktigt att börja någonstans och komma igång. Det
är också viktigt att val av forum och former utvärderas och utvecklas över
tid om förutsättningar eller möjligheter förändras.
Demokratiberedningens förslag är att i ett första skede inrätta en digital
ungdomspanel för unga upp till 18 år och att genomföra en årlig
demokratidag för unga. Demokratiberedningen föreslår också att det ska
utredas vilka möjligheter som finns gällande att införa en demokratitrappa
för elever i grundskolan, samt att utreda möjligheten att inför e-förslag för
alla medborgare i Tierps kommun. I förslaget ingår även att i
medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga
vuxna i de fall de är berörda.
Tierps kommun är finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen
har skyldighet enligt 5 a § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Där står det att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt
främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som
berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.” Att
inrätta ovan beskrivna forum och former för ungas delaktighet och
inflytande möjliggör att kommunen får bättre verktyg för att fullfölja denna
skyldighet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Ungas perspektiv behövs för att öka legitimiteten och kvaliteten i
beslutsfattandet. Det är unga som är experter på att vara unga, vuxna kan
inte representera dem eftersom de har andra perspektiv. Unga under 18 år
saknar rösträtt och därmed en formell kanal för inflytande. Undersökningar
visar att barn och unga i Tierps kommun vill vara med och påverka,
samtidigt som många inte vet hur de ska göra. Kommunen behöver möta
unga och få dem att känna att de blir lyssnade på.
Det här beslutet ska bidra till att stärka ungas möjlighet till delaktighet och
inflytande i den demokratiska processen i Tierp kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Att inrätta en digital ungdomspanel kommer vid införandet innebära
inköpskostnad för det digitala verktyg som ska användas. Summan för
verktyg utreds och kommer finnas med inför beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Det kommer också innebära kostnader i form av
arbetstid hos tjänstepersoner för att införa verktyget och starta upp panelen.
Att hålla en ungdomspanel igång kommer medföra kostnader i form av
arbetstid för att administrera verktyget och panelen. Det löpande arbetet
uppskattas innebära till cirka 10-20 procent av en heltidstjänst.
Kostnad för demokratidagen beror på vad den ska innehålla. Det kan till
exempel innebära kostnader för externa föreläsare, informationsmaterial,
förtäring m.m. Det kommer också innebära kostnader för ersättning till
förtroendevalda, samt arbetstid hos tjänstepersoner.
Utredning av demokratitrappan och e-förslag sker av tjänstepersoner inom
befintlig budget.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutredovisning av uppdrag - stärka ungas inflytande och delaktighet
i det lokala samhället
Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i
det lokala samhället (2019-08-16)
Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande

Beslutet skickas till





Demokratiberedningen
Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Chef Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign

8

Sekreterare sign

