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Sammanträdesdatum

2017-08-22

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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22-28

Underskrift

Mona Olsson
Utdragsbestyrkande

Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C)
Lars-Peter Hållstrand (S)
Joakim Larsson (SD)
Alfred Mujambere (L)
Anna Grimberg (C)

Övriga
närvarande

Mona Olsson, utskottssekreterare
Tierps riksteaterförening
Ann-Cathrin Larsson
Kicki Holmström
Lotta Hylla,
2 besökare
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§ 22
Inledning

Ordförande för mötet, Barbro Wiklund (S), hälsar välkommen och förklarar
mötet öppnat. Mötet hålls i Örbyhus bibliotek och är öppet för allmänheten.
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§ 23
Information från Tierps Riksteaterförening

Ann-Cathrin Larsson, Christina Holmström och Lotta Hylla från Tierps
Riksteaterförening berättar om projektet ”demokrati och civil olydnad”.
Riksteatern satsar i år bland annat på två teman, miljöfrågor och
demokratins gränser. Riksteatern Tierp sökte pengar för att delta i båda
projekten. De blev beviljade pengar för demokratins gränser. Detta innebär
att man ska vara med i projektet i tre år och ge två föreställningar per år.
Första föreställning ”Olydnad” är skriven av Lisa Färnström och Emma Örn
och problematiserar demokratins gränser. Föreställningen framförs den 9
december i aulan på Aspenskolan. Inför föreställningen hoppas man kunna
samla in förslag från kommuninvånarna om civil olydnad och använda sig
av dessa i föreställningen.
”Sång till välfärden” är nästa föreställning som spelas 27 mars 2018. Den är
ett verk för kör och kommer därför att genomföras i samarbete med lokala
körer i Tierps kommun. Föreställningen är baserad på ockupationen av BB i
Sollefteå.
Studiecirkeln ”Demokratins gränser” kommer att startas under hösten. Den
anordnas i samband med föreställningen ”Olydnad” som bygger på
autentiska berättelser från människor som har varit olydiga. Studiecirkeln
arrangeras i samarbete med Tierps Riksteaterförening, ABF och Utveckla
Örbyhus, Tobo och Vendel. Det blir tre träffar innan föreställningen och en
gång direkt efter föreställningen. Under träffarna kommer demokrati att
diskuteras.
Information om studiecirkeln vidarebefordrar Demokratiberedningens
sekreterare till övriga partier som inte var närvarande vid mötet.
”Disobedience live” är en livestreamad aktion som börjar 22 augusti och
pågår under en vecka. Fyra aktivister deltar i en civil olydnadsaktion för
klimatet och aktionen sker i en kolgruva i Tyskland. Som en del av
demokratiprojektet visar Tierps riksteaterföreningen en timme från
livestreamingen vid två olika tillfällen. En av visningarna sker i Örbyhus i
lokalen ”Underverket” i källaren på Vendelvägen 7.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24
Demokratierp – hur går vi vidare?

Demokratiberedningen beslutar
att det ska finnas en brevlåda på varje bibliotek samt i bokbussen

Bakgrund
Demokratiberedningen fick ett förslag på att det skulle finnas en brevlåda på
Tierps bibliotek och att lådan skulle heta Demokratierp. Förslaget kom från
en 8-åring som är bosatt i Uppsala och som fick idén när hon passerade
Tierp.
Förslaget uppmärksammades vid en ceremoni på biblioteket vid
Demokratiberedningens möte i maj. En prototyp på brevlådan hade då tagits
fram.
Barbro Wiklund pratar med Anders Badner om hur vi går vidare med
utvecklingen av prototypen till färdig låda som kan placeras ut enligt taget
beslut.
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§ 25
Inför föreläsning med Hans Abrahamsson

Hans Abrahamsson föreläser i A-salen i Tierps Kommunhus den 19
september, mellan 13.00-15.00. Den är obligatorisk för
Demokratiberedningens ledamöter. Dessutom har ledamöter i
Kommunfullmäktige bjudits in samt ett urval av kommunens tjänstemän.
Barbro uppmanar alla till att sprida informationen om denna föreläsning.
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§ 26
Fortsättning höstens möten på bibliotek i kommunen

Torsdag 19 oktober – Skärplinge
Måndag 27 november – Karlholm
Beredningen tar fram förslag på vem/vilka som kan bjudas in till mötet i
Skärplinge för att skapa ett lokalt intresse och locka besökare.
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§ 27
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar

Beslut
Demokratiberedningen föreslår
att Niklas Eriksson reviderar förslaget efter ledamöternas ändringar
och att den reviderade vägledningen går till beslut på
demokratiberedningens nästa möte i oktober.
Bakgrund
Den allmänna erfarenheten av fullmäktigeberedningar runt om i rikets
kommuner gör gällande att intentionen med införandet av
fullmäktigeberedningar ofta bottnar i en vilja att stärka och vitalisera
fullmäktige.
Kritikerna har dock lyft fram att beredningar kan upplevas som
pratklubbar som inte fattar några beslut och att beredningarnas
uppdrag inte uppfattats som meningsfulla, eftersom de inte påverkar
beslutsprocessen.
Det står varje fullmäktigeberedning fritt att besluta om sina
arbetsformer. Demokratiberedningen har tagit fram ett vägledande
material för processerna med att tillsätta, arbeta i och utvärdera
tillfälliga fullmäktigeberedningar.
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.
Delges
Niklas Eriksson
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§ 28
Övrigt
Deltagande i studie
Louise Pettersson har vidarebefordrat information för kännedom till Barbro
Wiklund om att Tierps kommun har beslutat att delta i en studie som Sweden
research utför. Studien handlar om ”vad som kan få Tierps förstagångsväljare att
rösta”. Barbro informerar om detta eftersom det är i linje med
demokratiberedningens arbete med att öka valdeltagandet i kommunen.
Öppen seminarieserie
Högskolan i Gävle kommer under hösten 2017 ha en öppen seminarieserie om
”Hur vi skapar en hållbar demokrati”. Serien inleds 31 augusti då ämnet är ”Kultur
och motstånd”. Föreläsningarna hålls 12-15 och kommer att äga rum vid fem olika
tillfällen.
Namnskyltar
Önskemål finns om att demokratiberedningen ska ha namnskyltar att använda när
de är ute på olika evenemang. Skyltarna ska innehålla för- och efternamn samt
Demokratiberedningen. Barbro Wiklund och sekreterare Mona Olsson undersöker
till nästa gång vilken form av skyltar som finns för beredningen att använda.

Ordf. sign.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

