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Tid och plats  02 februari 2022, kl.15:00 - 16:40 i Digitalt sammanträde, Tierp 

Paragrafer §1 - §3 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-02-17      Anslaget tas ner: 2022-03-11 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Yaqub Ahmed 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Anna Ahlin (C), ordförande 

Yaqub Ahmed (C)  

Jan Wilger (V) 

Peter Zoné (KD) 

 

 

Beslutande ersättare    

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   

 

 

 
Tjänstemän och övriga Annika Höök, sekreterare 

Joachim Stormvall, kommunikationsstrateg 
 
 

   
 
 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Anna Ahlin 

 
 
 Justerande 
 
    Yaqub Ahmed   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 Upprop   

 

 Val av justerare   

 

§ 1 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:92  

 

§ 2 Uppstart valarbete 2022 KS/2022:91  

 

§ 3 Återrapportering från SKRs 

demokratiseminarium 

KS/2022:91  
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§ 1 
Dnr KS/2022:92  

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 
Dnr KS/2022:91  

 

Uppstart valarbete 2022 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

 

att godkänna informationen efter genomförd diskussion. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationsstrateg Joachim Stormvall föredrar ett utkast till de planer 

Tierps kommuns verksamheter har vad gäller insatser för att öka 

valdeltagandet 2022. 

 

Nedan följer diskussionsfrågor för demokratiberedningen angående insatser 

för att öka valdeltagandet 2022: 

 

1. Vad kan kommunen säga eller göra som de politiska partierna inte gör 

eller säger? 

2. Finns det någon särskild målgrupp av väljare som de politiska partierna 

har svårt att nå med sina budskap? 

 

Mål och uppdrag 

Att befolkningen är delaktig i demokratin är en grundläggande 

planeringsförutsättning för Tierps kommun. Och i få situationer blir denna 

delaktighet så tydlig, liksom mätbar, som när val hålls. 

I Tierps kommuns plan för ekonomi och verksamhet 

2020-2022 står följande under avsnitt 6.1 ”Kommun och inflytande”: 

 

Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse för kommunens 

uppdrag. Dels att ta ansvar för helheten och för att prioritera de 

gemensamma resurserna. Dels att medborgare, föreningar, företag och de 

som arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande över 

kommunens utveckling. Det handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges 

möjlighet att vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Transparens, 

dialog och inflytande är viktiga delar. 

 

Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. 

Beredningen arbetar för att utveckla och öka dialogen med kommunens 

medborgare. Beredningen ska också verka för ökat politiskt engagemang 

med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens styrande organ. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 3 
Dnr KS/2022:91  

 

Återrapportering från SKRs demokratiseminarium 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande, Anna Ahlin, rapporterar från SKRs demokratiseminarium. 

 

SKR bjöd in till ett regionalt demokratiseminarium där Uppsala och 

Jämtlands län deltog. Socioekonomiskt och demokratiskt utanförskap 

diskuterades samt hur kommuner kan påverka detta genom att aktivt arbeta 

för att nå ut till olika grupper och få de att vara aktiva och delaktiga i 

demokratiska processer. Det talades även om hot mot politiker och vilka 

åtgärder som krävs i samhället för att möjligheten att utöva demokrati inte 

ska påverkas.  

 

Landshövding Göran Enander talade om Uppsala läns samverkan genom ett 

råd för social hållbarhet och arbetet med att prioritera socialt utsatta 

områden. Rådet arbetar bl.a. med att minska mäns våld mot kvinnor och ett 

projektet som arbetar för att unga med funktionsnedsättning ska ha en röst i 

samhället. 

 

Länsstyrelsen är också valmyndighet och arbetar med rättvisa val och 

minskat socialt utanförskap. Landshövdingen lyfte även problematiken med 

digitalt utanförskap och även hur arbetslöshet leder till utanförskap. 

 

På seminariet talade även Elena Namli, professor i Etik,  bl. a. om att de 

som har majoritet i politiken också har en demokratisk makt, vilket kräver 

att makten utövas med respekt. Att värna om likhet inför lagen är ett sätt att 

gör det. Hon menade att värderingar inte är samma sak som mänskliga 

rättigheter. Mänskliga rättigheter måste respekteras vid maktutövande. Om  

värderingar blandas in kan minoriteter drabbas. 

 

SKR informerade kring medborgardialoger och uppmanade kommuner att 

se över sina hemsidor avseende vilka möjligheter som finns att påverka för 

kommuninvånarna. 
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Lokala exempel på att öka valdeltagande diskuterades. Projekt ”Rätt att 

rösta” genomfördes i Uppsala kommun inför förra valet för att öka 

valdeltagandet. Man jobbade mot utsatta områden i  samverkan med olika 

aktörer och genom arbetet nådde man ut till ett stort antal personer. Man 

använde sig också av valambassadörer/informatörer för att vara ute bland 

medborgarna för att förmå fler att rösta. Resultatet av arbetet blev att 

valdeltagandet i Uppsala ökade.  

 

SKR informerade också om vilka olika typer av kommunala organisationer 

det finns. Flertalet kommuner ser över sin organisation inför varje ny 

mandatperiod. En rapport kommer under våren som visar hur det ser ut i 

kommunsverige. 81 % har en klassisk nämndsorganisation. Tierps kommun 

är en av 55 kommuner som har annan organisation. Organisationer som 

arbetar med beredningar under fullmäktige finns i 35 kommuner. Den 

vanligaste beredningen är demokratiberedningen. Beredningar ses som 

positivt enligt SKR vad gäller frågan om delaktighet.  

 

 

 

 

 


