Plats och tid

Rådrummet, Kommunhuset, Tierps köping,
kl. 17:00 – 18:45

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
5 – 10

Utses att justera

Sara Sjödal

Justeringens plats och tid

31 maj, 12.45, kommunhuset, Tierps köping

Underskrifter
Sekreterare
Mona Olsson
Ordförande
Barbro Wiklund
Justerande
Sara Sjödal

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-31

Datum då anslaget tas ned

2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

5 – 10

Underskrift
Mona Olsson
Utdragsbestyrkande

Beslutande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C), förste vice ordförande
Lasse Karlsson (V)
Emma Lokander (M)
Linda Wallberg (MP)
Gunilla Wisell (KD)
Alfred Mujambere (L)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Anna Grimberg (C)

Övriga
närvarande

Mona Olsson, sekreterare
Anders Badner, kommunikationsstrateg

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§5
Sammanfattning av besök på skola samt marknadsdag

Delar av Demokratiberedningen i form av Barbro Wiklund, Sara Sjödal,
Alfred Mujambere och kommunikationsstrateg Anders Badner, besökte
Högbergsskolan, Komvux och SFI tisdagen den 15 maj 2018.
Vid besöket träffade man inte mer än ett fåtal elever på SFI. Inför nästa
besök bör klassrumsbesök planeras in poängterar Alfred Mujambere som
har deltagit i en konferens i Stockholm. Där pratade man bl.a. om att öka
valdeltagandet i Botkyrka genom t.ex. besök i klassrummen på SFI.
Sara Sjödal poängterar att det är viktigt att Demokratiberedningen närvarar
på skolorna även när det inte är valår. Detta är extra viktigt eftersom partier
endast får komma till skolan på ett i förväg bestämt datum.
Torsdagen den 17 maj närvarade Barbro Wiklund, Emma Lokander och
kommunikationsstrateg Anders Badner på Tierps marknad.
Flera av besökarna tyckte det var bra att det fanns information om hur man
går tillväga när man röstar. Bra med roll-ups som visar hos vem ansvaret
ligger - stat eller kommun.
Inför nästa marknad bör det finnas ståbord som kan användas i samtalen
med medborgarna samt att det finns kommunpennor mm som kan lämnas
ut.
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§6
Inför besök på Högbergsskolan, Komvux och SFI 29 augusti

Kommunikationsstrateg Anders Badner kollar med valsamordnaren Louise
Pettersson har för information om valet som Demokratiberedningen behöver
inför skolbesöket.
Barbro Wiklund tar kontakt med personal på skolan och erbjuder att
Demokratiberedningen kan komma redan klockan 10.00 om det finns någon
klass som vill ha besök.
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§7
Roll-ups och informationsmaterial inför valet

Informationsmaterial i form av ett A5 papper med text på båda sidorna har
tagits fram inför valet. Demokratiberedningen informerar där om viktiga
fakta inför valet 2018 som t.ex. när röstkort skickas ut, när förtidsröstningen
börjar och att det finns information om valsystemet i Sverige på
www.val.se. Informationsmaterial har lämnats till alla partier.
Inför valet 2018 har tre roll-ups tryckts upp i form av valsedlar som
beskriver vad de olika röstsedlarna innebär, dvs. för riksdag-, landsting- och
kommunvalet.
Kommunikationsstrateg Anders Badner ansvarar för att roll-ups används
under sommaren och ställs upp på strategiska platser.
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§8
Inför Europaparlamentsvalet 2019

Inför Europaparlamentsvalet kommer troligen två roll-ups att tryckas upp
för att beskriva betydelsen av Europaparlamentsvalet och hur det berör
invånarna i Tierps kommun. Av alla beslut som fattas på kommunnivå styrs
ca.60 % av lagar och förordningar som har fattats av EU. Ett samband som
är viktigt att sprida inför EU-valet då det valet tidigare har haft lågt
valdeltagande.
Som komplement till roll-ups behövs mer informationsmaterial.
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§9
Sammanträdesdatum hösten 2018

Demokratiberedningen föreslår nedan angivna mötesdatum:
27 september kl. 17 – 19, öppet möte på biblioteket i Tierp.
Inför mötet på biblioteket i Tierp bör Demokratiberedningen förbereda en
punkt som involverar de som kommer och lyssnar. T.ex. förslag från
allmänheten om vilka aktiviteter man tycker är viktigt att
Demokratiberedningen arbetar med inför Europaparlamentsvalet 2019.
Inga övriga datum inplanerade då det är val i höst.
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§ 10
Övrigt

Sara Sjödal föreslår att Demokratiberedningen ska finnas på plats 6 juni vid
Gammelgården och dela ut material när de invånare som har fått svenskt
medborgarskap hälsas välkomna.
Barbro Wiklund ska kolla om det är ok att finnas på plats på
Gammelgården.
Barbro Wiklund, Sara Sjödal, Emma Lokander, Linda Wallberg och Alfred
Mujambere anmäler att de kan ställa upp och närvara den 6 juni.
Kommunikationsstrateg Anders Badner informerar om den 5 september då
det kommer bli ett kvällssamtal på biblioteket i Tierp där man diskuterar
mediernas roll och riskerna med att sprida felaktig information. Om vilket
ansvar man har gentemot medborgarna för att de ska hitta rätt i
informationsflödet. Medieforskare och tidningar kommer närvara.
Kvällssamtalet börjar preliminärt 18.00.
Skolvalsdebatten äger rum på förmiddagen den 30 augusti och Anders
Badner ska vara moderator. Skolval ska genomföras i Aspenskolans aula kl.
10-12. På eftermiddagen kl. 12-15 kommer det finnas bokbord från de olika
partierna. Demokratiberedningen beslutade att inte närvara vid skolvalet då
man har varit på Högbergsskolan dagen innan.
Anders Badner föreslår att Demokratiberedningen genomför aktiviteter där
folk befinner sig. Anna Grimberg poängterar att man inte bara får vara i
Tierp, man ska även finnas utanför köpingen.
Linda Wallberg lyfte en diskussion om ökat valdeltagande i de olika
valdistrikten.
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