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§ 14
Inledning

Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i A-salen i kommunhuset och är öppet för
allmänheten.
Barbro informerar om punkt sex på föredragningslistan som innebär att
demokratiberedningen förflyttar sig till biblioteket i Tierps köping senast
14.15 för invigning av förslagslådan Demokratierp.
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§ 15
Plan för medborgardialog

Kristina Sennblad redogör för de ändringar som har gjorts i förslaget till
medborgardialog sedan förra mötet.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige
att anta reviderade riktlinjer och principer för medborgardialog att gälla från
2017-06-13 samt
att nuvarande riktlinjer och principer för medborgardialog § 67/2014
upphör att gälla 2017-06-13.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2014 att fastställa Riktlinjer och
principer för medborgardialog. Demokratiberedningen har ett generellt
uppdrag att arbeta med att vidareutveckla medborgardialogen i kommunen.
Kommunfullmäktige gav demokratiberedningen i uppdrag § 22/2016 att ta
fram en plan för medborgardialog. Planen ska beskriva struktur och
systematik för genomförande av medborgardialoger samt hur dialogerna ska
kopplas till styrprocessen.
Demokratiberedningen har identifierat förbättringsområden och utifrån
dessa gjort en processbeskrivning. Bland annat kan konstateras att
sen riktlinjen antogs 2014 har många dialoger hållits med kommunens
medborgare, dels av förtroendevalda och av tjänstemän. Vad som har
framkommit är att en viss förvirring råder om vad en medborgardialog är
och vilka som håller i den, när ska den hållas och hur kommer den att
påverka beslutet.
Demokratiberedningen har utifrån sitt arbete gjort bedömningen att en
separat plan för medborgardialog inte tjänar sitt syfte. Demokratiberedningen föreslår istället att riktlinjer och principer för medborgardialog
revideras. I det reviderade förslaget framkommer var beslutet om dialog ska
tas samt tjänstemännens ansvar i dialogen och hur resultatet kommer in i
styrprocessen.
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§ 15 forts.
Förtydligande har gjorts gällande:
-Definitioner av dialoger
-Roller och ansvar i processen att fatta beslut om genomföra och följa upp
medborgardialoger.
På tjänstemannanivå fastställs en handbok för medborgardialog. Handboken
har blivit mer omfattande för att kunna vara ett tydligare stöd för politiker
och tjänstemännen i dialogen.
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§ 16
Öka valdeltagandet

Barbro berättade om arbetsgruppen för att ”öka valdeltagandet” och dess
diskussioner. Ett tidigare förslag från Emma Lokander är att
Demokratiberedningen ska synas mer ute bland folk och att
marknadsdagarna i Tierp är ett bra tillfälle. Barbro var därför närvarande
under största delen av marknadsdagen i Tierp 11 maj. Vid tillfället bar hon
en namnskylt med sitt namn, partitillhörighet samt att hon tillhörde
Demokratiberedningen.
Förslag från beredningen på hur man på bästa sätt syns är t.ex. jacka, väst
eller annan form av skyltar som både sitter och syns bättre. Diskussionen
fortsätter vid nästkommande möte.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 17
Sara Sjödal redovisar från utbildningsdagen ”Dialog med unga” den 4
april samt från demokratidagarna 14-15 mars 2017

Vice ordförande Sara Sjödal informerar om ”Dialog med unga” 4 mars
2017. Tillsammans med Alfred Mujambere informerar hon även från
Demokratidagen den 14 mars 2017. En skriven sammanfattning från
dagarna lämnas till mötet.
Dialog med unga
Lena Langlet berättade om hur vi ser på unga. Att de ses som elever som
ska läras upp alt. skyddas. Inte att de också är medborgare och
¨medskapare¨. Unga ses också som en homogen grupp.
Haninge Kommun informerade om projektet ”Speakapp” vilket är en app
för ungas inflytande i kommunen. I appen kan ungdomarna t.ex. skicka in
förslag eller åsikter till politiker och ungdomsrådet eller svara på
snabbfrågor från kommunen.
Saras reflektion är ”varför denna app. bara skulle vända sig till ungdomar
och inte till en bredare åldersgrupp”?

Demokratidagen
Under Demokratidagarna var det mycket som knöt an till medborgardialog.
Tilliten till systemet diskuterades och det var mycket fokus på Donald
Trump (som nyligen hade tillträtt) samt Marine Le Pen (som var aktuell i
det stundande valet i Frankrike).
Inför valet 2018 har vallagen förändrats och man redogjorde för vilka
konsekvenser det kommer att få.
Sara avslutar med att rekommendera Demokratiberedningen att delta i
Demokratidagarna som är ett bra och lärorikt forum som inte bör missas.
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§ 18
Inbjudan Hans Abrahamsson

Ordförande informerar att Hans Abrahamsson är inbjuden till A-salen i
Tierps Kommunhus den 19 september för att föreläsa mellan 13.00-15.00.
Detta gäller först och främst Demokratiberedningen men även
Kommunfullmäktiges ledamöter som kommer att bjudas in samt övriga
berörda inom Tierps Kommun.
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§ 19
Nästkommande sammanträden

Beslut
Demokratiberedningen beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdatum och att de ska äga rum i
olika bibliotek i kommunen
Tisdag den 22 augusti 2017 kl. 17.00–19.00, biblioteket i Örbyhus
Torsdag den 19 oktober 2017 kl. 17.00–19.00, biblioteket i Skärplinge
Måndag den 27 november 2017 kl. 17.00–19.00, biblioteket i Karlholm
Biblioteket i Söderfors och Tierp besöks under våren 2018 eller tidigare om
planeringen ändras.
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§ 20
Invigning av förslagslådan Demokratierp

Demokratiberedningen går till biblioteket i Tierp. Där sker en liten ceremoni
för att uppmärksamma den 8-åring som hade lämnat ett förslag till
Demokratiberedningen om att sätta upp en brevlåda på Tierps bibliotek vid
namn Demokratierp.
Vid ceremonin överlämnas en blomma och biobiljetter. En prototyp på en
förslagslåda avtäckts. Beslut om var den kommer att placeras på biblioteket
kommer att diskuteras.
Anders Badner intervjuar och fotograferar åttaåringen tillsammans med
Demokratiberedningen.
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§ 21
Avslutning

Ordförande förklarar att mötet är avslutat efter Demokratiberedningens
besök på Bomässa 55+ i Möbeln.
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