
 

  
Utses att justera Ulrika Lundström 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2022-02-14 Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Andréa Kihl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ulrika Lundström 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2022-02-09 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09  
 

 
Sammanträde Demokratiberedningen  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Varvet samt Teamsmöte, kl. 13.30-15.30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Ulrika Lundström (V), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Joceline Haddad (KD) 

Louise Åsenfors (S) 

Ole Borch (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

 
Övriga Björn Segelod, säkerhetschef 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 315628 

Upprop samt val av justerare och sekreterare 

Sammanfattning 

Ulrika Lundström utses till justerare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2021/00464 

Enkät angående hot och hat mot förtroendevalda 

Sammanfattning 

På sammanträdet presenterar demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl resultatet från 

den genomförda enkäten om förtroendevaldas trygghet. Säkerhetschef Björn Segelod 

deltar och presenterar utifrån resultatet några slutsatser kring hur kommunen kan arbeta 

vidare med att stärka förtroendevaldas trygghet. Efteråt följer en diskussion i 

beredningen. Något som tas upp är behov av insatser inför stundande val men även 

förebyggande arbetet inför kommande mandatperiod. Det lyfts också att enkätresultaten 

och förslag på åtgärder bör presenteras för partiernas gruppledare.   

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2022/00090 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2021. 

 

På sammanträdet godkänner demokratiberedningen verksamhetsberättelsen. 

Demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl presenterar sammanställningen av inkomna 

medborgarförslag och synpunkter.  Därefter följer en diskussion i beredningen om 

medborgarförslagen som påverkanskanal.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige  

att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2022/00057 

Planering Uddevalla kommuns Demokratipris 2022 

Sammanfattning 

Demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl informerar om att nomineringen till årets 

Demokratipris har öppnat. I samband med öppningen i januari gick en nyhet ut på 

kommunens webb och facebook. Sista dag att lämna in nominering är den 15 april.  

Liksom förra året planeras en bredare marknadsföring av priset genom annonsering i 

Bohuslänningen i slutet av mars. Demokratiberedningens ledamöter uppmanas att också 

sprida information om demokratipriset i sina respektive kanaler.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 317345 

Rapport från konferens tryggt valår 

Sammanfattning 

Ordförande Elving Andersson ger en rapport från den konferens som delar av 

demokratiberedningen deltog i den 18 januari. Något som togs upp i konferensen var 

bland annat förekomsten av hot och hat mot politiker, samt polisen och säkerhetspolisen 

arbete med trygghet och säkerhet inför och under valen. Fredrik Södersten, ledamot i 

demokratiberedningen och ordförande i valnämnden berättar på sammanträdet hur 

valnämnden arbetar med att planera för ett tryggt och rättssäkert valgenomförande i 

Uddevalla 2022.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 317292 

Övrigt 

Sammanfattning 

Sammanställning över hur pandemin påverkat demokratiarbetet 

Ledamot Fredrik Södersten lyfter behovet av att under ett kommande möte göra en 

sammanställning över hur pandemin påverkat demokratiarbetet.  

 

Aktiviteter för ökat valdeltagande 

Under det senaste mötet i december diskuterades insatser för ett ökat valdeltagande, 

utifrån att valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper och områden i kommunen. 

Ordförande Elving Andersson har pratat med kommundirektören om behovet av ett 

formellt uppdrag till förvaltningen.  

 

Ledamot Fredrik Södersten förtydligar att valnämndens roll i ett sådant uppdrag sträcker 

sig till att ge korrekt information om hur valet går till.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 

 


