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Verksamhetsberättelse 2018 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 2018.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Verksamhetsberättelse 2018 för demokratiberedningen, 2019-01-15
Sammanställning medborgarförslag 2017, 2019-01-15
Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna informationen

Peter Larsson
Kommundirektör

Nina Möller
Utvecklare

Dnr KS

2018/00829

Diarienummer
Kommunstyrelsen

Från Kommunfullmäktige

2017/35

Avvisas, ligger utanför den kommunala
Ommålning av Kampenhof.
kompetensen

Avvisas

2017/37

Överlämnas till kultur och fritid

Bygga en skatepark i Herrestad.

Besvarat

Det ligger ett uppdrag att utreda behovet av skatepark i en antagen plan, och
arbetet får rymmas där.

2017/41

Överlämnas till samhällsbyggnad

Bygga ett parkeringshus under Kungstorget.

Avslag

Förslaget anses i strid med nuvarande inriktning för stadsutvecklingen.

2017/44

Överlämnas till samhällsbyggnad

Dra om en gatuanslutning i Ljungskile.

2017/63

Remiss Kulf, sedan KS, beslut i KF

2017/64

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/75

Överlämnas till kultur och fritid

Bygga en inomhushall för kickbike, eller diskutera
Det ligger ett uppdrag att ta fram en aktivitetspark, och behovet av kickbike ska
Besvarat
en plats utomhus med kommunen.
inrymmas i detta uppdrag.

2017/77

Överlämnas KS

Inte riva gamla hus i Gustavsberg.

Avslag

2017/78

Överlämnas till samhällsbyggnad

Inte stänga järnvägsövergång i Höjentorp, utan
bygga en viadukt.

Avslag

2017/80

Överlämnas KS

2017/103
2017/108

Förslagets innehåll i korthet

Beslut

Motivering

Förslaget är inte genomförbart pga planer att sälja mark som är aktuell i
ärendet.
Att ändra etablerade områdesnamn ska göras restiktivt och Rålseröd används i
Ändra namn på "Västra Kurveröd" till "Rålseröd". Avslag
ett vägnamn och bevaras på så sätt.
Förbättra en väg vid Sanders dalar med ett lager
Kommunen har som rutin att återställa vägar efter genomförda skogsarbeten,
Besvarat
singel.
och ska göra så även i detta fall.

Inte riva bebyggelse i anslutning till
Strandpromenaden.
Märka ut vandringsleder och underhålla dem på
Överlämnas till kultur och fritid
Tureborg.
Avvisas, ligger utanför den kommunala Önskan om cykel- & gångväg samt belysning i
kompetensen
Bokenäs.

Avslag

Avslag
Bifall

Inte ekonomiskt försvarbart att renovera de aktuella husen.
För kostsamt att bygga en viadukt och går heller inte i linje med ambitionen att
minska genomfartstrafiken i områet. Förvaltningen ska återkomma med att ha
en dialog i frågan med de boende.
Utifrån en besiktning av kommunens fritidshus i Bodele görs bedömningen att
de behöver rivas.
Förslaget ligger i linje med kommunens planer och lederna vid Tureborg
kommer att rustas upp inom befintlig budget.

Avvisas

2017/132

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om belyst cykel- och gångväg mellan Torp
Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen
Besvarat
och Rotviksbro.
(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

2017/142

Överlämnas till samhällsbyggnad

Ta bort parkeringsförbud på del av gata i
Ljungskile.

2017/150

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om belyst cykel- och gångväg mellan Torp
Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen
Besvarat
och Rotviksbro.
(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

2017/151

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om cykelväg vid Rotviksbro-Lanesund.

Besvarat

Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen
(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

2017/152

Överlämnas till samhällsbyggnad

Önskan om cykelväg mellan Torp och Rotviksbro. Besvarat

Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen
(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

Avslag

Av trafiksäkerhetsskäl kommer man inte att upphäva parkeringsförbudet.

2017/187

Överlämnas till kultur och fritid

UF tycker bifall.
Anlägga fullständiga basketplaner och/eller
Besvarat Förslaget får ingå i arbetet med en aktivitetspark, som ska präglas av
basketkorgar i anslutning till Strandpromenaden.
medborgarinflytande.

2017/216

Överlämnas till samhällsbyggnad

Container för "halvdåliga" saker som går att fixa
till för den händige i syfte att återvinna mer.

Besvarat

SBN hänvisar till ett pågående arbete med ny avfallsplan som det ska
genomföras dialog kring under hösten 2017.

2017/237

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om att inrätta återbruksavdelning på
återvinningscentralerna i Ljungskile och
Havskuren.

Besvarat

SBN svarar att det redan vinns återbruksdelar i Ljungskile och Havskuren +
hänvisar till ny avfallsplan med planerad dialog/samråd kring denna.

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om upprustning av fotbollsplan/lekplats
på söder i Uddevalla.

SBN svarar att den aktuella platsen är avhängigt av ett annat planarbete, och
man får återkomma i frågan när det ärendet är beslutat. Det ska också under
Besvarat
2018 påbörjas ett arbete med att ta fram en upprustningsplan gällande aktiva
mötesplatser.

2017/268

Överlämnas till kultur och fritid

Fråga om en utlovad skatepark i betong, hur går
det? Har inte fått svar på tidigare frågor.

KOF hänvisar till att det aldrig har utlovats någon skatepark, och att det hela
bygger på ett missförstånd. I framtiden ska man försöka uttrycka sig tydligare
Besvarat
med ett enkelt språk för att undvika den här typen av situationer. KOF hänvisar
också till att man har ett beslut om byggande av en aktivitetspark, år 2016.

2017/272

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om att man när man äter kommunala
måltider på ett enkelt sätt ska kunna ta del av
information om matens ursprung.

Bifall

SBN ger förvaltningen i uppdrag att hitta en rutin för att info om ursprungsland
ska finnas tillgänglig i restaurangerna.

2017/277

Överlämnas KS

Besvarat

KS beslutar att förslaget inte ryms inom den kommunala kompetensen, samt
uppmanar ledamöterna att hantera frågan inom respektive partiorganisation.

2017/290

Överlämnas till kultur och fritid

2017/335

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/375

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/378

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/389

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/405

Överlämnas till kultur och fritid

2017/239

Förslag om att politikerna ska be om amnesti för
de ensamkommande flyktingbarn som varit här
mer än 1 år.
Acceptera graffitti som en konstform genom
graffittivecka på Skogslyckan, m.m.

KOF meddelar att graffitti är en konstform som Uddevalla kommun gärna
stöder.
SBN ser att dessa frågor måste hanteras i ett större sammanhang i och med den
Förändring av en vägkorsning, enkelriktning av en
Avslag
nya Trafik- och parkeringsstrategin, samt att man inte håller med om en av
vägsträcka och uppmjukning av en infart.
lösningarna kring en infart.
SBN svarar att frågan varit på remiss hos Uddevalla Energi och de har påbörjat
En satsning på solenergi av Uddevalla Energi.
Besvarat ett projekt med att bygga en solkraftanläggning under år 2018, därmed är
förslaget besvarat.
Delvis
Förslag som rör trafiksituation och upprustning
bifall/
SBN bifaller förslaget om en trafikspegel och anser resterande besvarat.
kring Göteborgsvägen.
delvis
besvarat
Förslag om gång- och cykelväg i Ljungskile, med
SBN säger att synpunkten ska beaktas i kommande prioriteringar av nya gånghänvisning till tidigare förslag där åtgärd helt har Besvarat
och cykelvägar i budgetarbetet för 2019.
uteblivit.
Förslaget får ingå i arbetet med en aktivitetspark, som ska präglas av
Skapa fler utebasketplaner i centrala Uddevalla. Besvarat
medborgarinflytande.
Besvarat

2017/422

Överlämnas till samhällsbyggnad

SBN säger att en ramp går inte att göra vid befintlig trappa, utan det är en brist
Förslag om ramp för bl.a. barnvagn i anslutning till
Besvarat som får läggas till listan över sådana i gång- och cykelvägsnätet inför kommande
trappor vid Rävgiljan.
prioriteringar.

2017/431

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om att stänga av Norra Hamngatan från
biltrafik och tillåta uteserveringar m.m.

2017/444

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/456

Överlämnas till kultur och fritid

2017/475

Överlämnas till kultur och fritid

Förslag om lekplats och utegym på Hälle i
Ljungskile.

2017/505

Överlämnas till kultur och fritid

Förslag om renovering av Stadsbiblioteket.

2017/507

Överlämnas till kultur och fritid

Förslag om fler kåtor/övernattningsmöjligheter på
Förvaltningen tar med sig synpunkterna i arbetet med att vidareutveckla
Besvarat
Herrestadsfjället.
Herrestadsfjället.

2017/532

Överlämnas till kultur och fritid

Förslag om att anlägga ett konstsnöspår vid
Sanders dalar.

Avslag

2017/541

Överlämnas till socialnämnden

2017/562

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om wifi till boende på Rosenhäll.
Förslag om att anlägga en cykelövningsbana i
centrum.

Besvarat Från och med november 2017 finns det.
Om någon förening är villig att ta på sig uppgiften kan kommunen ta fram en
Besvarat
lämplig plats.

2017/568

Överlämnas till kommunstyrelsen

Att utöka bussar till Rotviksbro och använda
planerade hållplatser med ändhållplats Furuhall.

Besvarat

Tjänsteskrivelse om att kollektivtrafik bör följa de stora stråk som finns, och
enstaka busslinjer med lite befolkning bör undvikas.

2017/597

Överlämnas till kommunstyrelsen

Förslag att kommunen inte ska upphandla eller
köpa burägg.

Besvarat

Förvaltningen hänvisar till genomförd upphandling ihop med fler kommuner där
kraven är både ekologisk och frigående produktion.

2017/603

Överlämnas till samhällsbyggnad

Hundrastgård i Sanders dalar.

Avslag

Det är inte en lämplig plats pga det är fårbete på platsen och saknas parkeringar.

2017/604

Överlämnas till samhällsbyggnad

Fler och färggladare papperskorgar i centrum.

Besvarat Frågan får beaktas i projektet med Kungsgatan och Kungstorget

2017/605

Överlämnas till barn- och utbildning

Flytta fram studenten en vecka år 2018 pga krock
Avslag
med fasta.

2017/607

Överlämnas till kultur och fritid

Inrätta Hälsans stig i kommunen.

Förslag om fartsänkning till 40 km/h generellt i
centralorterna samt inrättande av kommunala
trafikkameror i tätorterna.
Förslag om badbrygga/flytbrygga på
Herrestadsfjället/Smedsvattnet.

Besvarat SBN hänvisar till ett redan fattat beslut som ligger i linje med förslaget.

Avslag

SBN avslår förslagen med hänvisning till en antagen Hastighetsplan samt att det i
princip inte går att få till stånd kommunala fartkameror i tätorter.

KOF anser av flera skäl att det inte är lämpligt att anlägga en ny badplats på
Herrestadsfjället.
KOF hänskjuter föreslaget till pågående arbete med kartläggning och utveckling
Besvarat av spontana, aktiva mötesplatser som görs tillsammans med samhällsbyggnad
och barn- och utbildning.
Det finns intentioner kring renovering av biblioteket, men som påverkas av
huruvida det kommer att fattas beslut om ett kulturhus. Till dess att beslut om
Besvarat
kulturhus tas kommer man att arbeta med renovering och utbyte av inventarier
i befintliga lokaler.
Avslag

Avslag

En utredning om konstsnöspår i samverkan med UIS har avslutats och det går
inte att genomföras eftersom UIS inte kan vara drivande i projektet.

Studenten flyttas inte pga läsårstider planeras med 18 månaders framförhållning
samt att man heller inte tar hänsyn till olika religiösa högtider, utan bara den
svenska almanackan.
Finns inga ekonomiska resurser att göra just "Hälsans stig" just nu, men
intentionen i förslaget ligger väl i linje med kommande planer för tätortsnära
friluftsliv i Uddevalla.

2017/608

Överlämnas till kommunstyrelsen

Förslag om en rondell vid avfart mot
Forshälla/Resteröd från väg 44.

2017/619

Överlämnas till kommunstyrelsen

Gratis resor med kollektivtrafik för pensionärer.

2017/625

Överlämnas till socialnämnden

Öppna 8 korttidsplatser för palliativ vård.

2017/643

Överlämnas till kommunstyrelsen

Byte av kommunvapen.

Vägen är Trafikverkets ansvar, och de har sagt att man ska införa
Besvarat mötesseparering på vägen, inget annat är känt. Kommunen instämmer i att det
är en hårt trafikerad väg som bör förbättras.
Finns ingen prioritering på just fria resor för +65 åringar i kommunen, får i så fall
Besvarat
lyftas i ett politiskt sammanhang.
Frågan anses besvarad i och med ett nytt uppdrag om att öppna en palliativ
Besvarat
avdelning

Avslag

KS hänvisar till bevarande av kulturarv och att det sannolikt inte skulle
godkännas av Heraldiska nämnden, men rekommenderar istället att man kan
använda sig av det platsvarumärke som kommunen har tagit fram som ligger
mer i linje med det förslagsställaren efterfrågra. Detta varumärke finns
tillgängligt på hemsidan för nedladdning.

Delvis
Bättre underhåll av stadens gator, framför allt
Gällande bättre underhåll hänvisar man till pågående arbeten men avseende
besvarat /
Norrtullsgatan & Kungsgatan + fler gratis p-platser
gratis p-platser ser man att nya avgiftsregler med p-avgift istället har ökat
delvis
i centrala Uddevalla.
tillgängligheten.
avslag
Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow.
Besvarat nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hänvisning till att KoFnämnden avser utreda frågan.
Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow.
Besvarat nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hänvisning till att KoFnämnden avser utreda frågan.
Ärendet går på remiss till KoF som förordar en större utredning av formerna för
Byta ut nyårsfyrverkerier mot alternativt firande. Besvarat nyårsfirande, och KS anser förslaget besvarat med hänvisning till att KoFnämnden avser utreda frågan.

2017/647

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/679

Överlämnas till kommunstyrelsen

2017/680

Överlämnas till kommunstyrelsen

2017/691

Överlämnas till kommunstyrelsen

2017/693

Överlämnas till kommunstyrelsen

Införa gratis västtrafikresor under lågtrafik från 65
Finns ingen prioritering på just fria resor för +65 åringar i kommunen, får i så fall
Besvarat
års ålder i stället för 75 år, dvs alla pensionärer.
lyftas i ett politiskt sammanhang.

2017/716

Överlämnas till kultur och fritid

Belysning på badbryggan vid Bjursjön.

Avslag

Hänvisning till en vinterbadplats vid Sörkullen.

2017/725

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förbättrad belysning på en cykelväg vid
Smedseröd.

Avslag

Vägen är Trafikverkets ansvar, och Trafikverket har samråd med kommunen
(Kommunledningskontoret) i dessa frågor - därför delges detta förslag även KLK.

2017/727

Överlämnas till samhällsbyggnad

Besvarat

SBN och KLK har precis satt igång ett sådant arbetslag, och förslaget är därmed
besvarat.

2017/746

Överlämnas till samhällsbyggnad

2017/762

Överlämnas till kommunstyrelsen

2017/766

Överlämnas till kommunstyrelsen

Inrätta en grupp som ska arbeta med
klottersanering.
Mer belysning, gärna med färg under vatten, i
Hasselbacksområdet.
Nytt resecentrum vid centralstationen i
Uddevalla.
Förslag om linjesträckningar av tätortstrafik till
Kapelle och södra Uddevalla.

Besvarat Synpunkterna tas med i pågående arbete med ljussättning av området.
Pågår/ej
Har nämnt ärendet för Sven, som inte kände till det - men får ta hand om det.
besvarat
Besvarat

KLK hänvisar till att bussarna inte längre kan köra den aktuella sträckningen + att
linjetrafik måste koncentreras till stråk där resandet är som störst.

2017/772

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förbättra vägen upp till Skarsjön för så att
säkerheten blir högre.

En ny väg ska byggas efter beslut om ny detaljplan i närheten. Tills vidare inför
Besvarat man begränsning till 30 km/h samt gör åtgärder som markerar var man ska
gå/cykla.

2017/776

Överlämnas till samhällsbyggnad

Plantera snabbväxande träd som skydd för ljud
och störningar på mark som är arrenderad av
kommunen.

Avslag

2017/797

Överlämnas till samhällsbyggnad

Idéer om utsmyckning av Kungsgatan genom att
ha namn på kända personer från Uddevalla på
stenar.

SBN hänvisar till att man har gjort en del test med text i stenar vid Hallmans
Besvarat hörna, och det kan bli något sådant. Men frågan om konstnärlig utsmyckning av
offentliga platser ansvarar KoF för, så svaret sänds för kännedom även dit.

2017/798

Överlämnas till samhällsbyggnad

Förslag om markvärme i Kungsgatan.

Avslag

Frågan har utretts, men driftkostnaderna blir väldigt stora i förhållande till vad
snöröjning kostar så man har medveten inte gjort detta i samband med
upprustning av Kungsgatan.

2017/810

Överlämnas till socialnämnden

Avslag

SBN hänvisar till inhämtade synpunkter från Uddevalla Turism AB.

2017/811
2017/812

Överlämnas till kultur och fritid
Överlämnas till kultur och fritid

Alla gästande båtar ska förtöjas med för eller
akter vid bryggan på Bassholmen, för att göra
plats för fler.
Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow.
Byta ut nyårsfyrverkerier mot lasershow.

Det har gjorts en bullerkartläggning vid den aktuella fastigheten och nivåerna
var inte så höga att man gick vidare med ytterligare åtgärder.

Besvarat KOF ska utreda frågan vidare.
Besvarat KOF ska utreda frågan vidare.
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Handläggare

Utvecklare Nina Möller
Telefon +46522696024
nina.moller@uddevalla.se

Verksamhetsberättelse 2018 för demokratiberedningen
Ledamöter

Alf Gillberg, S ordförande
Ralph Steen, L vice ordförande
Anna-Malin Björk-Joelsson, C / Hosam Waarie, C från och med 2018-03-14
AnnaTora Huss, MP
David Sahlsten, KD
Maria Nilsson, S
Stefan Kudryk, V
Beredningens uppdrag






Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete
De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling
Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris
Initiera demokratiprojekt

l övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till den.
Beredningen får även väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde.
Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess
uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner
påkallade.

Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen

www.uddevalla.se

Postadress
45181 UDDEVALLA

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1

Telefon (vx)
0522-69 60 00

E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

Fax
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2019-01-15
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Verksamhetsbeskrivning

Demokratiberedningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll i januari, juni,
juli och augusti. Under året hölls ett extra sammanträde den 14 mars, då beredningen
vid föregående sammanträde inte var beslutsmässiga.
Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens
demokratiarbete

Revidering av systematiskt arbetssätt med medborgardialog
I samband med ett beslut i Kommunfullmäktige i början av år 2017 gällande
förändringar av kommunens påverkanskanaler fick kommunledningskontoret i uppdrag
att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog. En utvärdering och en
workshop genomfördes under år 2017 och utifrån dessa inspel togs ett förslag till ny
text fram under hösten. För att värna om en bred förankring skickades förslaget på
remiss till samtliga nämnder och ungdomsfullmäktige och råden för äldre och personer
med funktionsnedsättning. Synpunkterna hanterades och under våren ställde sig både
Demokratiberedningen och Kommunstyrelsen bakom den text som sedermera
beslutades i Kommunfullmäktige den 13 juni 2018.
De viktigaste förändringarna i det nya systematiska arbetssättet med medborgardialog
är:
- Tydliggörande av vad som omfattas i begreppet medborgardialog.
- Stärkt fokus på den demokratiska jämlikheten och strävan efter att nå grupper
som har svårt att göra sin röst hörd.
- Tydliggörande kring när dialog lämpar sig och avväganden för genomförande av
medborgardialog.
- Styrning mot att utvärdering är obligatoriskt att genomföra tillsammans med de
som har deltagit.
- Styrning mot att återkoppling alltid ska ske till deltagarna och till allmänheten
på kommunens hemsida.
- Alla nämnder ska i samband med budgetdialog och verksamhetsplan utse
lämpliga objekt eller områden för arbete med medborgardialog.
Insatser för att öka valdeltagandet
Demokratiberedningen hade ett litet överskott från år 2017 och beslutade att använda
dessa medel för att genomföra insatser för ett ökat valdeltagande tillsammans med en
satsning från kommundirektören. De utfördes via ett uppdrag till
arbetsmarknadsavdelningen.
Nedan följer exempel på de insatser som genomförts av integrationsenheten,
vuxenutbildningen och gymnasieskolan inför valet:
- Information på nationaldagen, röstskolor, valcaféer, politikerträffar.
- Demokratidag på SFI.
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Temadag med politikerdebatt, frågor till ungdomsförbunden.

Införandet av årlig medborgardag – deltagande på Bo- och Levamässan
I september 2017 beslutade kommunfullmäktige, som ett svar på en motion om
införandet av en årlig medborgardag, att man skulle se över möjligheterna för
förtroendevalda att kunna delta på befintliga forum för att kunna föra dialog med
medborgarna. Ett första försök genomfördes på Bo- och Leva-mässan i april 2018, men
då mässan inte kommer att genomföras under 2019 har demokratiberedningen föreslagit
kommunstyrelsen att jobba vidare med motionens intention.
De kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling

Sedan 1 januari 2017 har demokratiberedningen det samlade ansvaret för kommunens
övergripande samrådsorgan; rådet för äldre, rådet för personer med
funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Socialnämndens ordförande är tillika
ordförande för de båda råden, vilket gör att demokratiberedningen endast följer rådens
genomförande och fångar upp behov av eventuella revideringar i hanteringen.
Utveckling av ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde under 2017 en ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige, som byggde på det underlag som beredningen tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av unga arbetade fram. Nyheter i arbetsordningen för är att
ledamöterna ska väljas på varje skolhus/grundskola samt att fritidsgårdarna och
ungdomsförbunden från de partier som finns representerade i fullmäktige väljer
ledamöter. En annan nyhet är att ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska arvoderas i
enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda.
Ungdomsfullmäktige ska även utse en styrelse som ansvara för att planera och bereda
sammanträdena.
Den nya arbetsordningen började gälla 1 juli 2017, men på grund av att
ungdomssamordnartjänsten inledningsvis var vakant kunde val till ungdomsfullmäktige
inte genomföras enligt plan. En viss satsning på marknadsföring och
informationsinsatser genomfördes under året, men intresset från ungdomarna var lågt
och eftersom det inte kom in tillräckligt med nomineringar till ungdomsfullmäktige gick
det heller inte att genomföra ett val vid uppstarten av höstterminen 2018. I syfte att
väcka intresse för frågan hos fler ungdomar har ungdomssamordnaren genomfört ett par
informationsträffar under november och december. Planen var att hitta personer som
skulle kunna inspirera fler att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Det har också utsetts
en arbetsgrupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret som under 2019 för att stärka
samarbetet mellan förvaltningarna för att få igång ett ungdomsfullmäktige i linje med
den beslutade arbetsordningen.
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Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris

Uddevalla kommun delar årligen ut ett demokratipris för att uppmärksamma och belöna
en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt
värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av
diskriminering i Uddevalla.
Demokratipriset består av ett diplom samt 10 tkr som delas ut i samband med firandet
av Sveriges nationaldag den 6 juni. Utav de nomineringar som inkommit till kommunen
så valde juryn att tilldela 2018 års demokratipris till ’Samhällsguide Uddevalla’ med
motiveringen:
Samhällsguiderna är kommunmedborgare som hjälper nyanlända att komma in
i svenska samhället. De ger av sig själva, vilket både samhälle och demokrati
vinner på.
Delaktighet, förståelse för våra medmänniskor och nyfikenhet – det är så
demokrati föds i vardagen. Genom att tilldela samhällsguiderna priset vill
Uddevalla kommun uppmärksamma deras viktiga insatser och även öka
kännedomen om denna verksamhet.
Initiera demokratiprojekt

Under 2018 inbjöds Uddevalla kommun att delta i ett projektnätverk, arrangerat av
Sveriges kommuner och landsting (SKL), med syfte att utveckla medborgardialogen
kring verksamhetsresultat samt att tydliggöra vilka mått/resultat som är särskilt
intressanta för medborgarna att ta del av. Avsikten är att öka delaktigheten och
förtroendet hos medborgarna. Erfarenheter och goda exempel från nätverket kommer att
spridas till andra kommuner. Kommunstyrelsen fattade i april beslut om deltagande och
demokratiberedningen utgör styrgrupp för kommunens eget utvecklingsarbete inom
ramen för projektet.
Efter avstämning på beredningens sammanträden blev kommunens bidrag att
genomföra en e-dialog i form av en enkätundersökning om vilka verksamhetsresultat
som medborgarna är intresserade av att veta mer om, samt vad man tycker om den
webbsida som finns för att jämföra kvalitet inom kommunens olika verksamheter. I
skrivande stund pågår undersökningen och resultatet från den kommer att arbetas vidare
med under år 2019.
Övriga frågor som beredningen diskuterat och informerat sig kring

-

Kommunens kontaktcenter
Medborgardialog kring gestaltningsprogram inom översiktsplan Ljungskile
Ett medborgarförslag om att möjliggöra sökningar av tidigare medborgarförslag
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på kommunens hemsida
Deltagande på en demokratikonferens i Stockholm den 23 maj
Regeringens demokratistrategi ”Strategi för en stark demokrati – främja,
förankra, försvara”
Valdeltagandet i kommunen 2018
SCB-medborgarundersökning
Samhällsguide Uddevalla

Uppföljning av medborgardialoger i kommunen

Under 2018 har ett antal större medborgardialoger genomförts, och till de dialoger som
nämns nedan har också en hel del viktiga dialogliknande insatser gjorts som syftat till
att stärka förtroendet hos medborgarna, främja ett gott dialogklimat och få till stånd
bättre beslutsunderlag för kommunens nämnder.
Avdelningen för strategisk samhällsplanering inom kommunledningskontoret
arrangerade under våren 2018 sex medborgardialogmöten runt om i kommunen för att
få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, med syfte att ta med dessa
synpunkter in i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Personer från
fler förvaltningar deltog också vid dialogmötena. Mötena hölls i Backamo, Bokenäs,
Dalaberg, Lanegården, Skredsvik och Åh stiftsgård och samlade ca 20-50 personer på
respektive ställe. I samband med dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på
den närliggande fritidsgården och kommunens ungdomssamordnare genomförde även
en dialog med en grupp unga kvinnor, kallad ”Girl Equal”. Det som framkom på
mötena sammanställdes i stora kartor som sedan har redovisats till deltagarna per mail.
Därefter har inspelen använts in i arbetet med nya politiska riktningar och kommer att
finnas med som ett bakgrundsmaterial i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. En
intern utvärdering av dialogerna påbörjades i december och kommer att sammanställas i
början av 2019. I sammanhanget bör också nämnas att grundskoleförvaltningen drev ett
projekt ”Elevernas hållbara 2030” som syftade till att elever i årskurs 8 skulle
visualisera sig år 2030 och komma med förslag till aktiviteter eller uppfinningar som
skulle gynna Uddevalla ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån de globala målen. Materialet
från detta arbete kommer att finnas med som ett bakgrundsmaterial i det fortsatta arbetet
med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden- och förvaltningen arrangerade i november en
medborgardialog gällande ombyggnation av en lekplats i Källdalsparken. Tre olika
temaförslag till utformning av lekplatsen hade utarbetats och medborgarna skulle få
chansen att avgöra vilket av förslagen som under 2019 ska realiseras till en ny lekplats.
Ca 140 hushåll i närheten av lekplatsen bjöds in till ett möte för att få möjlighet till mer
information om de tre förslagen. Därefter erbjöds möjlighet för de närvarande att på
plats rösta på sitt favoritförslag, och i samband med detta startade även en digital
omröstning på kommunens hemsida. Vid mötet deltog ca 20 st barn och ca 10 st vuxna.
Dessvärre krånglade tekniken i samband med den digitala omröstningen, så den fick
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göras om. Slutresultatet blev att 124 röster inkom och temat ”Under ytan” var det som
flest personer röstade på. En utvärdering av dialogen pågår.
Barn- och utbildningsnämnden har etablerade kanaler för dialog med sina brukare, både
föräldrar och elever inom nämndens verksamheter. Dialogmöten mellan förtroendevalda
och brukare har under året förts bland annat kring förskolebussar och lokaler.
Uppföljning av kommunövergripande påverkanskanaler

Uddevalla kommun har ett antal kommunövergripande kanaler för medborgarna att
påverka genom; medborgarförslag, synpunktshantering, råd för äldre, råd för personer
med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige har som tidigare nämnts inte varit aktivt under året.
Demokratiberedningen har övertagit ansvaret för råden utveckling och genomförande
för att skapa samsyn mellan kommunens övergripande samrådsorgan. Råden
sammanträder sex gånger/år varav två gånger är gemensamma för de båda råden.
Kommunala rådet för äldre består av 18 ledamöter varav tio är representanter från
pensionärsorganisationer och åtta är representanter från nämndernas presidium (två från
varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium delta vid två av rådens
sammanträden. Närvaron bland representanterna från pensionärsorganisationerna har
varit genomgående hög på samtliga sammanträden. Däremot har närvaron från vissa
nämnders presidier varit relativt låg, delvis på grund av krock med andra sammanträden.
Rådet för äldre har under 2018 informerat sig kring frågor om bland annat
brukarundersökning om äldreomsorgen, Uddevallas nya badhus, kommunens
Kontaktcenter, digitalisering inom socialtjänsten och kommunens ekonomiska läge.
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning består av 18 ledamöter
varav tio är representanter från handikapporganisationer och åtta är representanter från
nämndernas presidium (två från varje). Varje år ska även kommunstyrelsens presidium
delta vid två av rådens sammanträden. Även för rådet för personer med
funktionsnedsättning har närvaron varit hög bland representanterna från
handikapporganisationerna medan frånvaron bland representanterna från vissa
nämnders presidier har varit relativt låg. Under 2018 har rådet bland annat informerat
sig kring frågor gällande kollektivtrafik, nya detaljplaner i kommunen,
bostadsanpassning, upprustning av kommunens lekplatser och daglig verksamhet på
arbetsplatser ute i samhället.
Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom
medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd
nämnd inom ett år från det att de har inkommit. Under 2017 inkom 68
medborgarförslag, knappt 40% av förslagen kommer från kvinnor och dryga 60%
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kommer från män. Två av dessa ryms inte inom den kommunala kompetensen och har
därför avvisats. Av de återstående 66 förslagen som ska hanteras är det ett förslag som
ännu inte har fått svar. Av de 65 förslag som har hanterats klart har två bifallits och ett
delvis bifallits, vilket ger en påverkansgrad för medborgarförslag på ca 4 %, en nivå
som har minskat med tiden. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fått
omhänderta flest ärenden; 31 förslag. Därefter kultur- och fritidsnämnden; 16 förslag,
kommunstyrelsen; 14 förslag, socialnämnden 3 förslag, barn- och utbildningsnämnden;
1 förslag och kommunfullmäktige har beslutat i ett förslag.
De flesta medborgarförslag hamnar varken i kategorin ”bifall” eller ”avslag” utan de
blir ”besvarade” (se Sammanställning medborgarförslag 2016). I flera fall är det svårt
att avgöra och svaret är positivt eller negativt. I många av nämndernas svar hänvisas till
pågående eller planerat arbete. Däremot finns ingen uppföljning gällande ett
medborgarförslags faktiska påverkan i det fortsatta arbetet. I flera fall ges det i samband
med att nämnderna beslutar om medborgarförslagen uppdrag till förvaltningarna att
utreda frågan eller arbeta in förslaget från medborgarna i en kommande process. Hur
arbetet fortlöper går dock inte att följa i själva ärendet för medborgarförslaget.
Under 2018 inkom fler medborgarförslag än någonsin: 91 st. Vid nästa årsskifte görs en
uppföljning av vad dessa förslag resulterat i.
Synpunktshanteringen i Uddevalla kommun omfattar beröm och klagomål. Under
2018 har det totalt inkommit 60 synpunkter varav 24 beröm och 36 klagomål. Vid en
jämförelse med föregående år har berömmen ökat och klagomålen minskat.
Nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Totalt

Beröm
2
0
3
15
4
24

Klagomål
1
7
2
14
12
36

Totalt
3
7
5
29
16
60

Sd

Berömmen handlar ofta om att medborgare uppskattar saker som kommunen har gjort i
den offentliga miljön; snöröjning och sandning, gatustädning, fin lekplats, markering av
cykelbanor, klottersanering, m.m. Det handlar också en hel del om olika enheter i
kommunens verksamheter som man tycker fungerar mycket väl med ett stort
engagemang från personalen inom förskola, hemtjänst, äldreboende, m.m. Även
biokväll för ungdomar, midsommarfirande i museiparken och det nya biblioteket i
Ljungskile är saker som uppmärksammats positivt.
En hel del av de inkomna klagomålen är inlämnade av personer som vill vara anonyma
och går därför inte för ansvarig förvaltning att återkoppla på. Men ärendena lämnas
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alltid över från Kontaktcenter till ansvariga chefer, fastän det i ärendedokumentationen
kan vara svårt att se om det skett någon åtgärd eller liknande. De flesta klagomålen där
personen önskar återkoppling har efterföljts av en diskussion med förvaltningen. Några
ärenden har inte hunnit hanteras ännu, eftersom de inkom så sent på året. En del
klagomål har också rört sådant som är svårt för kommunen att påverka, till exempel
ordningsfrågor eller en störd fisketur.
Exempel på resultat från inkomna synpunkter:
 Klagomål kring att det var låsta dörrar till en öppen träff med
bygglovshandläggare. Kommunen har därefter ändrat rutinerna för att hålla
dörren öppen på kvällstid så att det inte ska inträffa igen.
 Klagomål på bemötande i receptionen till en av kommunens fritidsanläggningar.
Ansvarig chef svarar att synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med
värdegrund, kundnöjdhet, m.m.
 Klagomål på nedtagen parkeringsskylt i samband med renovering av ett räcke.
En ny skylt sattes upp.
 Klagomål på dålig snöröjning. Förvaltningen tar med sig detta i dialog med
upphandlad leverantör.
 Klagomål om bemötande på äldreboende. Klagomålet har resulterat i utredande
samtal med personal och den boende och frågan anses därmed omhändertagen.

Budget

Demokratiberedningen
Demokratipriset
Arvode
Övrigt
Totalt

Utfall
2018 (tkr)

Budget
2018 (tkr)
10
73
11
94

Avvikelse
2018 (tkr)
10
63
18
91

Demokratiberedningen har år 2018 haft en budget på 91 tkr. 10tkr är avsatt för
demokratipriset, 63 tkr för arvoden och 18 tkr för övriga kostnader såsom konferenser
och resor. Totalt sett är budgeten i princip i balans, endast ett litet underskott redovisas
på 3 tkr.
Bilagor

Sammanställning medborgarförslag 2017.

0
-10
7
-3

Tjänsteskrivelse
2019-01-18

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

Ändring av demokratiberedningens sammanträdesdagar 2019
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har i samråd med demokratiberedningens presidium tagit
fram förslag på nya sammanträdesdagar under 2019. Förslaget ersätter de
sammanträdesdagar som demokratiberedningen fastställde
2018-10-05 § 31.
Förslaget till beslut innebär sammanlagt sju sammanträden som fortsatt föreslås börja
kl.09:00 med undantag för den 10 maj där förslaget är att det börjar kl. 13:00. Juniaugusti föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.
Följande dagar föreslås: 13 mars, 11 april, 10 maj, 11 september, 9 oktober, 13
november 11 december.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar
att fastställa ovanstående sammanträdesdagar för 2019, samt
att sammanträdena börjar kl., 09:00 med undantaget för den 10 maj som börjar
kl.13:00.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kommunikationsavdelningen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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