
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 2021-11-04  

 

Tid och plats 4 november 2021, kl. 15:00 – 16:30  i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 27-32 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:  2021-11-04 Anslaget tas ner: 2021-11-26 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Yaqub Ahmed 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Anna Ahlin (C), ordförande 
Margaretha Magnusson (S), vice 
ordförande 
Yaqub Ahmed (C)  
Peter Zoné (KD) 
Jan Wilger (V) 
 
 

  

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   
 

Tjänstemän och övriga Anna Trankell, kommunsekreterare 
Maria Ekstrand, valhandläggare §§ 27-28 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Anna Trankell 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Yaqub Ahmed 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 27 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/29  

§ 28 Information - Valarbetet 
 

2021/27  

§ 29 Sammanträdesplan år 2022 
 

2021/773  

§ 30 Vägledning för tillsättning av, arbete i 
och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar 
 

2021/783  

§ 31 Riktlinje för styrdokument 
 

2021/784  

§ 32 Entledigande av arbetsgrupp - 
Demokratin 100 år 
 

2020/782  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 
2021-11-04  
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§ 27 
Dnr 2021/29    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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2021-11-04  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 28 
Dnr 2021/27    
 
Information - Valarbetet  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Chef för enheten kvalitet och strategisk utveckling och valhandläggare 
Maria Ekstrand, enheten kvalitet och strategisk utveckling, informerar om 
valarbetet i kommunen, hur arbetet fortskrider i nuläget samt kommande 
planering för valåret 2022, samt information om demokrati i stort.  
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Demokratiberedningen 
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§ 29 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdag för Demokratiberedningen 2022: 
 

 Torsdag den 17 januari klockan 15.00,  
 
att utifrån behov och beredningens uppdrag sammanträda vid ytterligare 
tillfällen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag är framtaget i samråd med ordförande. Ytterligare 
sammanträdesdagar planeras löpande utifrån beredningens uppdrag under 
året. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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§ 30 
Dnr 2021/783    
 
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av 
tillfälliga fullmäktigeberedningar  
 
Beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En vägledning för arbetet med tillfälliga fullmäktigeberedningar arbetades 
fram under 2017 och antogs av kommunfullmäktige i § 154/2017 som 
”Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar”. Vägledningen löper ut 2021-12-31 och har under 
hösten 2021 genomgått en revidering.  
 
Vägledningen för tillfälliga fullmäktigeberedningar är reviderad utifrån 
samtal med demokratiberedningen samt representanter från den tillfälliga 
beredningen för Översiktsplan 2050.  
 
Ändringar som gjorts innefattar en tydligare och kortare introduktion till 
vägledningen där syftet tydliggjorts och bakgrunden reducerats. Vidare har 
ett mer tillgängligt språk eftersträvats samt tydliggöranden kring tillfälliga 
fullmäktigeberedningars information i kommunfullmäktige. Processbilderna 
i bilagorna har layout-mässigt förenklats. Även titeln på vägledningen har 
förenklats.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar  

 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 31 
Dnr 2021/784    
 
Riktlinje för styrdokument  
 
Beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Riktlinje för styrdokument.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för Tierps kommuns styrdokument togs fram under 2016 och 
reviderades 2017. Kommunfullmäktige antog den reviderade riktlinjen i § 
47/2017. Riktlinjerna för styrdokument syftar till att fastställa en enhetlig 
dokumentterminologi för Tierps kommun, tydliggöra deras funktion i den 
kommunala styrningen, samt fastställa en enhetlig framtagning, hantering 
och uppföljning av kommunens styrande dokument. Riktlinjen löper ut 
2021-12-31 och har under hösten 2021 genomgått mindre revideringar. 
 
Riktlinjen för styrdokument är reviderad utifrån samtal med 
demokratiberedningen samt med handläggare som arbetar med framtagande 
och revidering av styrdokument.  
 
Löpande i riktlinjen har ett mer tillgängligt språk eftersträvats. Ändringar 
som gjorts innefattar förutom språkliga förenklingar: 
 

 ett tydliggörande av de olika dokumentkategorierna med hjälp av en 
förklarande bild samt vissa språkliga tydliggöranden. 
 

 att vem som äger rätt att besluta om dokument på tjänstepersonsnivå 
har kompletterats med en skrivning om att verksamhetschef kan utse 
en ansvarig funktion som har rätt att fastställa styr- och 
stöddokument. Tillämpbart för till exempel funktion medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. 

 
 en skrivning att en årlig styrdokumentförteckning ingår som bilaga 

till budgetdokumentet.    
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för styrdokument 

 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 32 
Dnr 2020/782    
 
Entledigande av arbetsgrupp - Demokratin 100 år  
 
Beslut  
Demokratiberedningen beslutar 
 
att entlediga Margareta Magnusson (S), Catrin Björk (MP) och Anna Ahlin 
(C) som ledamöter i arbetsgruppen Demokratin 100 år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgruppens aktiviteter som vid tidpunkten för tillsättandet var avsedd, 
är i dagsläget inte längre aktuell. Istället kommer hela beredningen vara 
referensgrupp om inte annat beslutas. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Val av arbetsgrupp till arbetet med demokratin 100 år 

 
Beslutet skickas till 

 De entledigade  
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