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Sammanträde Demokratiberedning  
  
Plats och tid Stadshuset sammanträdesrum Kompassen/Teams-möte kl. 13:30 onsdagen 

den 10 mars 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Andréa Kihl 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information från SKR nätverk för att utveckla medborgarbudget för 

demokratisk och social hållbarhet 
Dnr KS 2019/00186  

 

3.  Diskussion om förvaltningens bemötande gentemot medborgare 

Dnr KS 311268  
Peter Larsson 

4.  Information digital signering via Open E 
Dnr KS 311269  

 

5.  Rapport från det kommunal rådet för äldre och det kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning 
Dnr KS 2021/00155  

Stefan Skoglund 

Håkan Magnusson 

Jens Sahlin 

6.  Erbjudande utbildning, avhopp från politiska uppdrag, helt eller delvis 

på grund av hot och hat, rapport från SKR 
Dnr KS 2020/00755  

 

7.  Övrigt 
Dnr KS 310324  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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2021-02-25 Dnr KS 2019/00186 

  

 

Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Mail  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Deltagande i SKR nätverk för att utveckla medborgarbudget 

för demokratisk och social hållbarhet 

Sammanfattning 

På SKR:s nätverksträff 2021-02-24 deltog ca 12 representanter från nio olika kommuner 

som alla befinner sig i olika faser av medborgarbudgetprojekt. SKR gav inledningsvis 

tips och råd för digitala möten med medborgare och hur kommuner kan ställa om 

digitalt i de olika stegen i medborgarbudgetprocessen. SKR presenterade även digitala 

plattformar som finns för medborgardialog och medborgarbudget: consul.org, 

decidim.org, visual budget, maptionnaire.com. Kommunerna fick dela med sig av sina 

erfarenheter samt diskutera möjligheter och utmaningar med digitala möten.  

 

Eslövs kommun höll en presentation om sin medborgarbudget inom 

landsbygdsutveckling. I Eslöv får boende på landsbygden direkt inflytande över årliga 

investeringsmedel. Alla boende i området får lägga förslag som syftar till att förbättra 

den fysiska miljön, antingen som en förbättring av något befintligt eller nyinvestering. 

Eslöv,Trelleborg och Nässjö har alla gjort liknande medborgarbudgetprojekt och haft 

hjälp av varandra i processen. Vad gäller medborgarbudget i andra kommuner har till 

exempel Fagersta kommun avsatt en halv miljon till en medborgarbudget för unga, för 

ökad trygghet och minskad ohälsa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Presentation, SKR Medborgarbudget, 24 februari 2021 

Presentation, Eslöv Medborgarbudget 24 feb 2021 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 

Peter Larsson Andréa Kihl 

Kommundirektör Utredare 
 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till berörda 

 



Nätverk för Medborgarbudget

24 februari 2021



Förmiddagen fokus på  

Omställning till digitala möten för medborgarbudget

Lunch 12:00 – 13:00

• Landsbygdsutveckling genom medborgarbudget i 

Eslövs kommun 

• Erfarenheter ”runt bordet” vad händer hos er 

• Summering och inför nästa nätverksträff 

15:00 Slut för denna gång





2011 2021

Är det medborgarbudget 

om vi använder digitala 

möten?

Går det ens att hålla en 

medborgarbudget utan 

digitala möten?



Delaktighetstrappan



Jag kan delta när det passar mig…

Jag kan delta oavsett var jag är…

Jag har svårt att förflytta mig…

Jag hinner aldrig gå på ett möte…

Jag gör allt annat digitalt…

…

Hellre digitalt än analogt



Hellre analogt än digitalt

Jag gillar att träffa folk och diskutera…

Jag har gott om tid… 

Jag är van att göra min röst hörd bland 
andra…

Jag tycker det där med datorer är krångligt..

Hur blir det med representativiteten på 
nätet?

…



Går det att ställa om till digitala möten?



Information IRL Information online 



Smågrupper IRL Smågrupper online 



Cafédialog IRL Cafédialog online 



Diskussion: Vilka fördelar 
ser du med digitala möten?



Diskussion: Vilka nackdelar 
ser du med digitala möten?



Hur betydelsefulla är dessa för-
och nackdelar för dig i din 

medborgarbudget?



Hur kan vi använda digitala 
möten i 

medborgarbudgeten?



Digitala möten i olika stadier

Informera och 

mobilisera
Rösta/Besluta Genomföra

Ta fram och 

diskutera förslag
Nå ut och fira



Informera och mobilisera

Möjligheter

 Sociala medier för att snabbt 

sprida information om 

processen

Möjlighet för upptagna individer 

och personer att ställa frågor 

vid informationsmöten

Webbinarier och podcasts

Digitala ’besök’ hos föreningar

Utmaningar
 Vill folk ha möten för att 

informeras?

 Vilka nätverk missar vi?

 Vilka tider och platser är 

lämpliga?



https://consulproject.org/en/#

https://consulproject.org/en/


Trelleborg – uppskatta kostnader



Ta fram och diskutera förslag

Möjligheter

Möten där medborgare får 

diskutera behov och lösningar 

tillsammans 

 ’Match-making’ möten för att 

skapa bättre förslag

 Möten inför omröstning för att 

diskutera de förslag som 

kommit in

Utmaningar

Hur undviker vi att de mest 

röststarka eller de med flest 

innevånare/medlemmar tar 

över?

 Vilket stöd behöver deltagare 

för att stå upp för sina idéer?

Hur uppmuntrar vi olika 

grupper att mötas? 



https://decidim.org/

https://decidim.org/


Lämna in förslag och rösta 

https://www.harnosand.se/kommun--styrning/politik-och-demokrati/invanardialog/e-forslag.html

https://www.harnosand.se/kommun--styrning/politik-och-demokrati/invanardialog/e-forslag.html


Island – enhetlig lösning för att visa upp förslag

https://betrireykjavik.is/community/1588

https://betrireykjavik.is/community/1588


Rösta/Besluta

Möjligheter

Möjligt att göra mer komplexa 

omröstningar

Möjligt att ge mer information 

om förslagen 

Möjlighet att rekrytera fler 

deltagare

Möjligt att ha ett IRL möte där 

deltagare uppmuntras att rösta 

Utmaningar

 Anonymitet/enkelhet och 

legitimitet

Risk att det upplevs som 

komplicerat 

Hur ser vi till att inte vissa 

grupper dominerar?



http://demo.nordicpeak.com/visualbudget/visualbudget/budgeting/addbudget/1

http://demo.nordicpeak.com/visualbudget2/visualbudget/budgeting/addbudget/1

Vår start med visual budget

http://demo.nordicpeak.com/visualbudget/visualbudget/budgeting/addbudget/1
http://demo.nordicpeak.com/visualbudget2/visualbudget/budgeting/addbudget/1


Visual budget, ver 2

http://uk.medborgarbudget.se/login?redirect=%2Flogout

Inlogg =

Demo 

Demo 

http://uk.medborgarbudget.se/login?redirect=%2Flogout


https://new.maptionnaire.com/p/223faj7ewj6s

https://new.maptionnaire.com/p/223faj7ewj6s


Nå ut och fira

Möjligheter
 Beslutet om vilka projekt som 

ska förverkligas är en möjlighet 

att nå ut inför nästa år

 Kan vi göra ett ’event’ av 

beslutet? 

 Använda sig av sociala medier

 ’Besök’ hos de som vann?

Utmaningar
Hur gör vi detta utan att såra 

de som inte fick finansiering?







Genomföra

Möjligheter

Håll medborgarna informerade 

om genomförandet och hantera 

förväntningar

 Ingång för dialog och 

medskapande 

Diskussionsmöten för 

utvärdering, planering och 

mobilisering inför nästa år  

Utmaningar

Hur når vi bortom de som 

röstade i processen?



Paris – synliggör hur långt man kommit i 

genomförandet

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&sort_order=asc&sort_name=3781285059363226230_random&query=*:*

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_projects&sort_order=asc&sort_name=3781285059363226230_random&query=*:*


https://www.youtube.com/watch?v=Sev033t5ps0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Sev033t5ps0&feature=emb_logo


Hur kan vi få ett personligt 

välkomnande online?

Bryt upp stillasittandet

- Pauser - fika

- Gå och hämta

- Fysiska övningar

Hur kan man vara personlig 

online

- hunden som tittar förbi, 

något oväntat

Avsaknaden av 

kroppsspråk gör det 

svårt att veta om alla 

är ”med” – varva med 

aktiviteter som kräver 

uppmärksamhet, 

deltagande.

Kamera på!



Inför digitala möten!

Dela information, titta på den här filmen, lyssna 

på en podcast etc.

Digitala möten gör det lättare att få med experter 

från när och fjärran

Låna utrustning, erbjud träningstillfälle

Spela in, allt eller delar, för de som missade, 

dokumentation



Åtagande

Planering

Moderering

Tillgänglighet

…

Åtagande

Planering

Moderering

Tillgänglighet

…

IRL Online 



Vilka verktyg har ni redan?

Vilka metoder kan ni?

Pröva!



Hur hjälper vi de som inte är digitala?

Kompenserande åtgärder

Kan jag lämna in ett förslag på papper?

Vart kan jag gå för att få hjälp?

Medborgarkontor

Biblioteket

…



Nästa möte 28 april

Giovanni Allegretti, forskare, 

14-15 april Demokratidagen 



Eslöv och 
medborgarbudget

Magnus Månsson

Utvecklingsstrateg -
Kommunledningskontoret



Bildtext

• En del av MalmöLundRegionen.

• 34 000 invånare.

• En kommun som karaktäriseras av järnväg, 
jordbruk, slott och mat!

Välkommen till Eslöv!



Bildtext

Skåne är lite annorlunda…

• Täta blandade kommuner - kommuner med 
mindre än 50 procent av befolkningen i glest 
befolkade områden. Minst 50 procent av 
befolkningen har mindre än 45 minuters resväg 
till en ort med minst 50 000 invånare. 
Tillväxtanalys kallar dem täta kommuner nära en 
större stad.(Jordbruksverket)

• En mil i Skåne är längre än i övriga Sverige! Fem 
mil är oändligt!

• Men (sydvästra) Skåne är en helhet - vi pendlar!



Bildtext



Bildtext

En centralort och flera mindre 

byar:

• Man identifierar sig själv som boende på 
en landsbygd.

• Men man kräver samtidigt stadens 
funktion.

• Ganska stark motsättning gentemot 
staden.

• Skånes täta ortstruktur gör att man jämför 
med andra kommuner och orter.

• Och missnöjet var stort i byarna…



Uppdraget:

Landsbygdsutvecklingsmedel 
införs från 2020. Kommunen 
kommer […] ge de boende på
landsbygden direkt inflytande 
över årliga investeringsmedel
med 1 mnkr första året 2020 
och därefter 1,5 mnkr per år. 

Formerna för föreningsstödet och 
investeringsmedlen ska utarbetas inom kort. 
Utvecklingsmedlen för landsbygden tillförs 
utöver kommunens planerade verksamhet 
och investeringar.

• 1 mnkr avsatta för 2020
Därefter 1,5 mnkr per år.

• Investeringsmedel

• Alla boende kan lämna förslag och vara 
med att påverka vilka förslag som ska 
genomföras.

Givna förutsättningar:



Bildtext

Genom ökad delaktighet förbättra den fysiska miljön 

och därmed stärka landsbygdens attraktionskraft.



Bildtext

• En enkel struktur:
Förslag – bearbetning/sållning – röstning –
genomförande

• Investering – i vad? Vilka behov finns?

• Utgår från byarna med omland.
• Hur definierar vi vem som får lämna förslag, rösta…?

• Röstfusk?

• Byar i storleksordning, alfabetisk ordning, 
geografisk…?

• Alla byar på en gång eller uppdelat?

• Byarnas olika storlek…?

Problematiken och funderingarna:



Billinge 6%

Stockamöllan 4%

Stehag 15% 25% tillsammans

Kungshult 4%

Löberöd 14%

Hurva 5% 23% tillsammans

Harlösa 10%

Flyinge 12%

Gårdstånga 5% 27% tillsammans

Örtofta/Väggarp 6%

Marieholm 20% 26% tillsammans



Bildtext

Beslutade regler

• Alla som bor i byn och dess omland har rätt att lämna 
förslag på en åtgärd för att förbättra den fysiska miljön. 
Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en 
konstruktion eller plats.

• Åtgärden ska vara till för en bred målgrupp och vara 
tillgänglig för så många som möjligt, och följa svensk 
lagstiftning.

• Föreslagen åtgärd får inte kosta mer än 500 000 kr att 
genomföra.

• Varje by får reserverat 200 000 för projekt.

• Förslagen granskas av en kommunal arbetsgrupp och 
en viss anpassning kan ske men även en sållning.

• Därefter röstar de boende fram vilket eller vilka projekt 
som ska genomföras via en digital röstplattform. 
Varje boende har tre röster att lägga, och man kan lägga 
alla röster på ett förslag eller fördela på flera.



Bildtext

• Till en början så väntade vi och hoppades.

• Sedan tog vi ”snabbt” fram en digital plattform.

• Kontakt via de kanaler vi hade – byalag, 
idrottsföreningar etc.

• Utskick till alla hushåll.

• Riktade utskick/folder till barn via skolor och 
förskolor. 

• Information via hemsida och sociala medier.

• Många telefonsamtal och många brev som fick 
scannas in.

Och så kom Corona…



Bildtext

Resultatet:

• Ca 130 förslag lämnades in.

• 33 gick vidare till omröstning.

• Över 1000 röster lämnades – 3 röster per 
person.

• Corona har satt sina spår –
utomhusaktiviteter!
• Utegym, hundrastplats, belysning, skatebana, multi-

träning, cykelväg, motionsled, grillplats…

• Vi kommer ta beslut i Kommunstyrelse och 
ge ansvarig förvaltning i uppdrag att 
genomföra.

• Sedan startar vi nästa område…



Bildtext

• Hur ska vi tänka kring driften/skötsel? 
Ska kommunen stå för den eller kan någon 
förening göra det?

• Hur gör vi med områden ”mellan” byar?

• Utveckla portalen och vår process.

• Hur får vi in genomförandet i våra ”normala” 
budget- och planeringsprocesser?

• När vaknar invånarna i staden…?

• Vi får inte tappa fart! En förtroendefråga!

• Vi måste ta tillvara alla förslag på något sätt.

• Är detta något vi bör utveckla? 

Inte helt lösta frågor…



Tack för mig!

Frågor?



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Digital justering av protokoll 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  

Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 

handlingar. 

 

Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-

signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 

kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 

lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 

ordförande finner det lämpligt. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 
Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster som i sitt utbud erbjuder 

digital signering av handlingar. Förslaget att justera protokollen digitalt görs i ett led i 

att digitalisera kommunens verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges antagna 

Digitala Agenda. Flera kommuner i vårt närområde har sedan en tid tillbaka digitaliserat 

justeringsförfarandet 

 

Förslagets innebörd 
Elektronisk signering innebär att justeraren och ordföranden via en e-tjänsten får 

protokollet skickat till sig med e-post. Efter genomläsning kan protokollet underkännas 

eller godkännas genom en digital signatur. Identifiering sker via BankID men andra 

alternativ kan också erbjudas. När ett protokoll har justerats kommer det sista bladet att 

förses med en digital stämpel med en unik kod samt namn och personnummer på 

justerarna. 

 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-02-03 Dnr KS 2021/00099 

  

 

 

 

I samband med publicering på kommunens webbsida kommer dock inte personnummer 

att publiceras i enlighet med nämndernas rutiner för publicering av allmänna handlingar. 

 

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger sitt samtyckte till att kommunens politiska 

organ justerar sammanträdesprotokollen via Open ePlattform under förutsättning att 

respektive ordförande finner det lämpligt.  

 

Bedömda konsekvenser 

Kommunledningskontoret bedömer inte att förslaget föranleder några ändringar i de 

styrande dokument som reglerar justeringen; Reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, Kommunfullmäktiges arbetsordning och Riktlinjer för en gemensam 

ärendehanteringsprocess eftersom dessa idag inte reglerar att protokoll ska signeras 

med en arkivbeständig bläckpenna. 

 

Förslaget bedöms på längre sikt effektivisera ärendehanteringen genom en snabbare 

justering och minskade ersättningar för resekostnader till stadshuset. Förslaget är även 

en viktig del i att skapa en obruten digital ärendehanteringsprocess, vilken kan 

färdigställas i samband med att e-arkiveringen av de allmänna handlingarna påbörjas. 

 

Förslaget utgör inget hinder mot att justerarna också träffas fysiskt. 

Kommunledningskontoret förstår att det i vissa fall kan finnas ett värde i att justerarna 

träffas fysiskt och diskuterar protokollets innehåll innan det signeras. 

  

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 



 
 

            2021-03-02 Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare      1 (1) Dnr:  

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Underlag inför dialog med kommunala råden 2021-03-10 
 

Demokratiberedningen har enligt KF:s arbetsordning ett övergripande ansvar för 

de kommunala rådens genomförande och utveckling. På demokratiberedningen 

den 10 mars kommer Stefan Skoglund (S) att delta, ordförande i det kommunala 

rådet för äldre (KRÄ) och det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning (KRF). Deltar gör även vice-ordförande för KRÄ Håkan 

Magnusson samt vice-ordförande för KRF Jens Sahlin.  De kommer att ge kort 

lägesrapport från respektive råd, därefter följer en dialog med beredningen.   

 

Ett antal förberedande frågor (se nedan i fetstilt) skickades till ordförande och 

vice-ordföranden. Syftet är att på beredningen den 10 mars få till en dialog om de 

mer övergripande frågorna kring rådens funktionssätt, representation mm. 

Skriftligt svar på frågorna som skickades har kommit in från ordförande Stefan 

Skoglund (S), se hans svar nedan:  

 

 

Hur fungerar rådens möten?  

Trots pandemin har vi sedan i höstas inte ställt in utan ställt om. Alla som vill har 

fått hjälp att kunna delta digitalt. Upplever att det finns en öppen dialog med 

delaktighet & inflytande. 

 

Är dialogen med politikerna god?  

Den är god men ibland har politikerna svårt att leverera svar på frågor de fått med 

sig. Närvaron och dialogen mellan ordförande i nämnd samt 2e vice som skall 

representera brister ibland. 

 

Finns det saker i reglementet (arbetsordningen) som borde förändras? ( Ex. 

representationen, sammansättningen?)  
beroende på hur organisationerna förändras fyller man inte alltid alla platser. 10st 

platser är tillräckligt. 

 

Känns de ärenden som väcks i råden relevanta?  

Oftast är det relevanta frågor som organisationerna diskuterat ihop sig om före 

men ibland blir det individuella frågor men det har minskat. 

 

Finns det frågor/perspektiv som saknas?  

Barnperspektivet. Har med representationen att göra. Vi skulle behöva några 

yngre organisations-representanter. 

 

 



UaFS Blad 1  

 

 

RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH 
KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Antagna av kommunfullmäktige 11 mars 2015, § 54, att gälla från 2015-04-15, 

med ändring den 14 december 2016 § 290, att gälla från 2017-01-01. 
 

1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett 

organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och 

personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller 

styrelser å andra sidan. 

 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 

organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 

organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 

dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 

representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 

utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 

medborgargrupp. 

 

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta 

kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Det åligger ledamöterna i respektive råd att aktualisera viktiga frågor som berör 

målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i 

särskild fråga.  

 

Presidierna i råden utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att 

representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje 

mandatperiods början. 
 

2. Syfte 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

samt nämndråden är avsett avsedda att vara referensorgan för samråd och ömsesidig 

information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning 

och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och 

personer med funktionsnedsättning.  
 

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och Kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 

Råden består av representanter från organisationer för äldre och personer med 

funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda 

av kommunen.   

 
Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation 

som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med 

funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem. 
 
Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie 
ledamöter. 
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Organisationerna utser 10 ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början. 

Val av ledamot ska meddelas till rådets sekreterare via protokollsutdrag eller likvärdig 

skrivelse. Detta gäller även vid byte av ledamot under pågående mandatperiod. En av 

organisationernas ledamöter utses till vice ordförande i respektive råd. 

 

Representationen från kommunen utgörs av två förtroendevalda ledamöter från 

respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma 

ledamöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordförande i båda råden är den 

ledamot som socialnämnden utser från majoriteten.  
 
Kommunala rådet för äldre 

Pensionärsorganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Handikapporganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Två gånger per år kallas kommunstyrelsens presidium in till rådens gemensamma 
sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor. 
 
4. Arbetsformer 

Råden sammanträder minst sex gånger per år, varav två tillfällen är gemensamma 

sammanträden med båda råden. Råden kan därutöver sammankallas efter 

överenskommelse i respektive presidium. 

 
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med råden utfärdas av ordföranden i 
samråd med vice ordförande i respektive råd. Kallelse med föredragningslista skall vara 
rådens ledamöter tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara 
utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen administrerar råden och 
ställer sekreterare till förfogande. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som 
föredragshållare för att samla in målgruppernas synpunkter.  

 
Råden är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det 

inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som 

framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive område 

eller verksamhet. 
 

5. Ekonomi och ersättning 
Som referensorgan förfogar råden inte över någon egen budget.  
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer 

med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersättning och arvode enligt  

kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Kostnader för arvoden 

och ersättningar finansieras ur kommunfullmäktiges budget.  
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Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Mail  
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Avhopp från politiska uppdrag, helt eller delvis på grund av 

hot och hat, rapport från SKR 

Sammanfattning 

På senaste sammanträdet 2021-02-11 beslutade beredningen vilka förtroendevalda som 

bör ta del av SKR:s utbildning om hot och hat mot förtroendevalda. Även upplägget på 

utbildning diskuterades. SKR erbjuder en kortare utbildning (seminarium om 60-75 

min) som kan genomföras i anslutning till ett ordinarie möte, samt en längre utbildning 

(2-3 h) med tid för workshop. Beredningen hade önskemål om att börja med det kortare 

utbildningstillfället och sen eventuellt ta den längre utbildningen i ett andra steg.  

Beredningen bad förvaltningen kolla förutsättningarna för det upplägget. Förvaltningen 

har nu varit i kontakt med SKR och kan meddela att endast det första 

utbildningstillfället är kostnadsfritt, ett andra utbildningstillfälle kostar 15 000 kr. På 

sammanträdet den 10 mars kan beredningen fatta ett beslut om vilket upplägg 

kommunen ska gå vidare med.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Information om utbildningen på SKR:s hemsida 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen beslutar 

 

att börja med den kortare varianten (60-75 min) av SKR:s utbildning om hot och hat 

mot förtroendevalda.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Andréa Kihl 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till berörda 

 


