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1 Verksamhet och syfte
Demokratiberedningen ansvarar inför kommunstyrelsen för de uppdrag kommunstyrelsen lämnat
till beredningen. Kommunstyrelsen har 2013-12-17 uppdragit åt demokratiberedningen att under
första kvartalet 2014 återkomma med en verksamhetsplan för år 2014.

2 Verksamhet år 2014
För första gången sker val till Europaparlamentet och val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige under ett och samma kalenderår. Demokratiberedningens verksamhet
kommer därav under år 2014 främst att inrikta sig på aktiviteter som har koppling till valen.
Valdeltagandet i Tyresö är förhållandevis högt och har ökat de senaste valen.
Förra valet uppgick valdeltagandet till 87,1 procent i riksdagsvalet och 84,5 procent i
kommunalvalet. Bland förstagångsväljarna var valdeltagandet 79 procent i Tyresö.
Inför valet 2014 är Tyresö en av de kommuner där antalet förstagångsväljare är högt, 7,9 procent
mot drygt 6 procent i riket.
Valdeltagandet varierar mellan olika valdistrikt och är lågt i valdistrikten Nybodaberg och
Granängsringen. Bland icke svenska medborgare som endast har rösträtt i lokalvalen var
valdeltagandet 41,6 procent vid senaste valet. De största grupperna som enbart har rösträtt i
lokalvalen är finska och polska medborgare.
Demokratiberedningen har vid årets första möte den 22 januari 2014 diskuterat förslag på
aktiviter för år 2014. Beredningen lämnade då synpunkter på den kommunikationsplan med olika
insatser som Tyresö kommuns kommunikationschef utarbetat i samråd med chefen för
valmyndighetens kansli. Beredningen fick även en muntlig rapport från valnämndens sekreterare
om aktuella frågor som behandlats eller ska tas upp i valnämnden.
Den preliminära inriktningen för demokratiberedningen är att på olika sätt samarbeta med
gymnasiet, grundskolorna, vuxenutbildningen och biblioteken för ett högt valdeltagande, inte
minst bland förstagångsväljarna. Även olika insatser för att öka valdeltagandet i de valdistrikt där
valdeltagandet är lågt och ökat fokus på insatser för ett ökat valdeltagande bland invandrare bör
prioriteras.
Demokratiberedningen planerar olika insatser för att motverka rasism och främlingsfientlighet
och stärka demokratin och människors lika värde.

2.1

Planerade aktiviteter år 2014


Demokratiberedningen har uppdragit åt kvalitetschefen att i samråd med
kommundirektören skriftligen begära svar från förvaltningscheferna för
utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om hur vi kan
samarbeta för högt valdeltagande 2014. Hur vill de arbeta inför skolvalet och med
förstagångsväljare, vad planeras på biblioteken och inom vuxenutbildningen och vilket
stöd behöver verksamheterna. Skriftligt svar har begärts till den 21 februari 2014.
Därefter kommer demokratiberedningen fortsätta diskutera vilka insatser
demokratiberedningen ska prioritera.



Ett antal föreläsningar planeras där politiker, föreningar och allmänheten inbjuds.
Demokratiberedningen planerar en föreläsning i april med temat rasism och
främlingsfientlighet samt en föreläsning i november om hedersrelaterat våld.



Gymnasiet erbjuds en föreläsning i temat människors lika värde mot rasism och
främlingsfientlighet. Föreläsningen planeras under våren alternativt vid höstterminens
start utifrån skolans önskemål.



Invandrarföreningar bjuds in till demokratiberedningen för ett samtal kring vilka insatser
som kan förbättra valdeltagandet. Ett alternativ är att erbjuda en politisk debatt för deras
medlemmar.



Demokratiberedningen anordnar en debatt mellan samtliga partier i Tyresö centrum som
spelas in och läggs ut på valwebben.



Förslag att demokratiberedningen initierar någon aktivitet på Café Bonza inför valet.



Fortsatta diskussioner om insatser för att nå ungdomar i åldern 19-25 år inför valet,
eftersom den åldersgruppen har lägst valdeltagande.



Demokratidagen anordnas den 3 april av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Förutom gemensamma föreläsningar av bland andra EU- och demokratiminister Birgitta
Olsson har dagen fyra teman; supervalåret 2014, god ton i politiken och ett Fullmäktige i
förändring, civilsamhället/brukarmedverkan samt medborgardialog. Partierna i
demokratiberedningen har erbjudits att delta med var sin representant.



Demokratiberedningen planerar in en aktivitet i minst ett valdistrikt där valdeltagandet
vid tidigare val har varit lågt.
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