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Utses att justera
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Underskrifter

0),

Sekreterare
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Ordförande
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Justerande
Emma Lokander

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

2018-03-20

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-23

Datum då anslaget tas ned

2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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1 -4

Underskrift

Mona Olsson
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Närvarande

Barbro Wiklund (S), ordförande
Sara Sjödal (C),
Emma Lokander (M)
Alfred Mujambere (L)
Lasse Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Gunilla Wisell (KD)
Lars-Peter Hållstrand (S)

Övriga
närvarande

Mona Olsson, utskottssekreterare
Suzana Valentine, praktikant
Fyra stycken besökare

Ordf. si n.

Justerandes sign.

Sekr. sign.

Utdragsbestyrkande

2 (7)

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen

KOMMUN

2018-03-20

3 (7)

§1
Genomgång av enkäterna från Högbergsskolan

Vid mötet i november presenterade Barbro Wiklund en enkät som skulle
delas ut till eleverna på Högbergsskolan i samband med
demokratiberedningens besök vid skolan den 16 januari 2018. 181 elever
besvarade enkäten. På demokratiberedningens möte i januari beslutade man
att tillsätta en arbetsgrupp som träffades i slutet av januari för att gå igenom
enkäterna. En sammanställning av dessa gjordes efter arbetsmötet och
resultatet redovisas nu under mötet.
Av de som besvarade enkäten var 43 % tjejer, 41 % killar, 7 % annat och
9 % besvarade inte frågan. Ingen analys har dock gjorts utifrån kön.
65 % svarade att de tänkte rösta. 19 % får inte rösta då de inte har fyllt 18
ännu.
En av frågorna i enkäten var "hur vill du bli kontaktad före ett val, för att få
mer information?". 40 elever svarade att de ville ha information via brev,
vilket var förvånande eftersom beredningen hade diskuterat huruvida dagens
ungdomar vill ha information i pappersform eller bara via digitala medier.
Sara Sjödal reflekterar över att föreningslivet har betydelse för huruvida
eleverna går och röstar eller inte. Av 80 tillfrågade som inte hade varit med i
någon förening, är det 75 % som tänker rösta. Av 63 tillfrågade som hade
varit med i en förening, är det 89 % som tänker rösta.
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§2
Hur ökar vi valdeltagandet hos ungdomar

Beslut
Demokratiberedningen beslutar
att ett brev ska gå ut till gruppledarna i de olika partierna med en uppmaning
om att ordna minidebatter inför valet
att utnyttja utrymmet i kommunrutan som man tidigare har blivit lovad att få
använda
att kolla upp vad det kostar med instagram och snapchat för att nå väljare
att Demokratiberedningen ska stå i tält på marknadsdagen och informera om
valet.
att använda sig av valsedelsförslaget som Anders Badner visade

Bakgrund
Beredningen diskuterar om vykort ska skickas till ungdomar som är
förstagångsväljare och eventuellt även andragångsväljare. Det kommer
omfatta minst 2 000 stycken elever. Kostnaden måste dock vägas mot
nyttan. Att trycka upp ett vykort skulle kosta ca 2.50 styck med text.
Alternativ är att trycka upp ett bokmärke som skulle kunna användas för en
bredare målgrupp.
Man diskuterar även sociala medier och huruvida kommunen ska skaffa ett
eget Snapchatkonto för att nå ut till ungdomarna. Högbergsskolan använder
sig i dagsläget av Instagram som man kan nå ungdomar med och kanske är
det även en bra väg för demokratiberedningen.
Beslut har tidigare tagits om att demokratiberedningen ska få annonsera i
Norra Uppland inför valet. Förslag finns därför om att beredningen ska
"reservera" plats i ett antal kommunrutor inför valet.
Ambitionen finns att närvara på vårmarknaden för att förklara det politiska
systemet i Tierp. Anders Badner har tagit fram förslag på varje valsedel vad
de betyder, dvs. vit valsedel, gul valsedel och blå valsedel. Valsedlarna
skulle även kunna göras som "roll-ups" som kan användas i flera
sammanhang och som kan vara tidlösa så de kan återanvändas.
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§3
"Hur blir visionen verklighet — hur gör vi det här ihop? Förslag
och exempel på fortsatt medborgardialog"

Beslut
Demokratiberedningen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
att fortsätta på majmötet och arbeta med informationen

Bakgrund
Suzana Valentine, praktikant, har fått i uppdrag att göra en utredning om hur
Tierps kommun har arbetat med sin vision om medborgardialog och hur
man ska arbeta i fortsättningen för att hålla intresset och engagemanget för
visionen levande. Hon har tagit fram erfarenheter och bra exempel på
medborgardialog i andra kommuner samt gjort ett förslag till en årlig
uppföljning. Förslaget innehåller exempel på förarbete, aktiviteter (och
förberedande aktiviteter) samt den årliga avstämningen och hur man ska
arbeta vidare med dialog och samverkan. Suzana har inte hittat någon
kommun som har jobbat utifrån en vision men hon har tittat på fyra olika
kommuner för att kunna identifiera ett antal framgångsfaktorer.
Kommunerna är Piteå, Uddevalla, Avesta och Mora.
Framgångsfaktorer
- Fokusera på innehåll och resultat
- Återkoppling
- Intern förankring och samordning
-

Tydlighet och flexibilitet
Kommunikation och aktiv rekrytering
Återkoppling

-

Interna rutiner och samordning
Tydlig med syftet men flexibla metoder
Vara ute på offentliga platser och synas

-

Rekrytera och skapa uppmärksamhet genom t.ex. digitala verktyg.
Medborgarbudget har fungerat bra för att skapa engagemang
Målgruppen ungdomar har mest kreativitet och ambition, där finns
förslag att hämta

Forts.
Ordf. sign.
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§ 3 Forts.
-

Piteå utmärker sig för att de har mycket på gång hela tiden
Uddevalla fokuserar på ungdomar och medborgarbudget. Båda
kommunerna har arbetat med utveckling och förbättring.
Avesta jobbar mycket med medborgarbudget.
Mora jobbar mer med traditionella metoder.

Förslag på aktiviteter
- Bjuda in till dialog om dialog. Hur vill medborgarna vara
involverade i den politiska debatten, hur ska dialogen ske? Låta
medborgarna lämna sina synpunkter och önskemål.
-

Många kommuner arbetar med medborgarbudget. Det är ett projekt
som det har avsatts pengar för och där man bjuder in medborgarna
till att lämna förslag och medborgarna får vara med och bestämma
hur pengarna ska användas. Man måste vara konkret om vad det ska
leda till.

-

Följa upp vad som har gjorts under året vad gäller visionen och vad
som ska komma, kickoff evenemang. Se till att det blir någon form
av interaktion med deltagarna. Försöka ordna så dialogen inte
uppfattas som tråkig

-

Ha en webbportal där man samlar allt material om visionen och där
medborgarna kan följa med om vad som händer.
Ha en blogg, Gävle har en bra blogg som man kan titta på som
förslag.
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§4
Övrigt
Gunnar Tolander berättar om Söderfors historia som bruksort och
vallonbruk. Hur man genom anpassningar till ny teknik har kunnat fortsätta
hålla järnbruket verksamt.
Mötet avslutas med en film om Söderfors bruk från 1700-talet fram till
nutid. Filmen visas i den gamla smedjan
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