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Föredragningslista
Demokratiberedning

2019-05-03

Sammanträde

Demokratiberedning

Plats och tid

Kompassen, stadshuset kl. 13:30 fredagen den 10 maj 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop samt val av justerande

Dnr KS 289389
2.

Möjligheten för förtroendevalda att delta vid evenemang som
arrangeras av kommunen

Anna Svensson

Dnr KS 298354
3.

Återrapportering från nätverksträff gällande medborgarbudget

Dnr KS 298158
4.

Avstämning nya ungdomsfullmäktige

Dnr KS 283727
5.

Linnea Lindgren,
Nina Möller
Denise Olsson
Bergqvist

Uddevalla kommuns Demokratipris 2019

Dnr KS 2019/00043
6.

Utbildning gällande medborgardialog

Dnr KS 298156
7.

Återkoppling gällande synpunktshantering

Nina Möller

Dnr KS 298157

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.

Tjänsteskrivelse
2019-04-29

Handläggare

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

Uddevalla kommuns Demokratipris 2019
Sammanfattning

Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen 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. Nomineringen för 2019 års pris har varit öppen för allmänheten mellan 1
januari och 15 april, och har annonserats i lokalmedia, sociala medier och på
uddevalla.se. Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en
prissumma på 10 000 kronor. Priset utdelas under högtidliga former av
kommunfullmäktiges ordförande i samband med firandet av Sveriges nationaldag.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning utgör jury.
Sex nomineringar från allmänheten har inkommit.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Inkomna nomineringar till demokratipriset 2019
Riktlinjer för demokratipriset
Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar
att utse XXX till mottagare av Demokratipriset 2019

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Pristagare
Kommunikationsavdelningen

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

1(1)
Dnr KS

2019/00043

E-postformulär
Namn på nominerad
Ulrica Wallin

Adress

Telefon

E-post
2

Motivering
Ulrica Wallin är en fantastisk kvinna som starkt engagerat sig i Uddevallas kulturliv. Hon tror på kulturens som
kraft och vikt för ett samhälles utveckling. Som kulfurens förspråkare har hon bl.a. jobbat med att föra fram
kvinnors roll i Uddevalla, både i historien och i nutid. Hon har dessutom engagerat sig i Fi och har startat upp
en lokal grupp där hon är en av de drivande. Ledord för Ulrica är jämlikhet och lika rättigheterl
Jag anser att Ulrica är en given kandidat till Uddevallas demokratipris..

Mitt namn:

E-post
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E-postformulär
Namn pa nominerad :
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg

Junogatan 3, 451 42 Uddevalla

0

E-post:

Motivering
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg gör ett omfattande arbete för mänskliga rättigheter genom att ge stöd
till brottsoffer, vittnen och anhöriga i Uddevalla kommun.
Utgångspunkten i FN:s riktlinjer är att det är en mänsklig rättighet att slippa utsättas för brott och om en
människa kränks är det statens ansvar att se till att offret får hjälp. Man säger också att även om det är statens
ansvar kan arbetet utföras av ideella krafter. Brottsofferjouren utför i sitt ideella arbete något som kompletterar
statens och kommunernas arbete och som gör att Sverige uppfyller kraven som FN-deklarationen ställer. l
Uddevalla får ca 600 brottsoffer, vittnen och anhöriga stöd och hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda
enligt FN-deklarationen genom Brottsofferjouren,.
Brottsofferjouren arbetar sedan 2018 i ett projekt tillsammans med Polisen som heter Orädd demokrati och är
ett projekt för att ge journalister, författare och konstnärer stöd när de utsätts för hot och våld . Det är ett
demokratiproblem om dessa grupper skräms till tystnad.
Brottsofferjouren har under flera år arbetet aktiv med frågan om Våld mot kvinnor med FN.s deklaration om
avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 som grund .
Jouren föreläser i skolor, föreningar och mot allmänheten för att vi skall få ett samhälle utan våld där de
mänskliga rättigheterna är grundpelaren.
..
Under 201 9 kommer Brottsofferjouren Bohus-Norra Alvsborg vara med och arrangera en FN-gala för de
mänskliga rättigheterna i Uddev.alla.
Brottsofferjouren Bohus-Norra Alvsborg gör ett stor insats för de mänskliga rättigheterna både genom det
direkta stöd- och hjälparbetet och det förebyggande arbetet.

Adress :

Telefon :
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E-postformulär

E-post:

Sida 2

E-postformulär
Namn på nominerad:
IK Svane

Adress:

Telefon:

IK Svane upplåter sin föreningslokal en gång i veckan till Dalabergs kvinnoförening, där enbart kvinnor får
komma och ha sin träff. Detta tycker jag är ett otroligt fint initiativ. Att alla världens fotbollsmammor oavsett
härkomst kan få ta del av föreningslivet eller kvinnor, oavsett sportintresse eller ej, kan känna en gemenskap i
sin grupp men samtidigt kan få ta del av sportkulturen, föreningslivet, samhället och kommunen. Veckoträffarna
kommer att innehålla blandade aktiviteter, matlagning etc. mycket bra initiativ. Kvinnors rätt i vårt samhälle!
IK Svane bidrar verkligen till inkludering, en inkludering där ALLA är välkomna.

Mitt namn:

Telefon:

Sida 1

Funktionsrätt
Uddeva[[a

Uddevalla 2019-04-08
Till:
iji-i,,.,.,
-,,. i,,'..

Uddevalla kommun
Kom m un led

n

j(¿r;,,,.

ingskontoret

45L 81 Uddevalla

-

-.

.*,

...

,. ,r.,'r, l,riv
':':.,,1t

:., ; :¡ j' !'..
'í()íìÌo ,"ef

ä#fg -ûrr-

Uddevalla kommuns demo kratipris

Till Uddevalla kommuns demokratipris villvi föreslå:
Jens Sahlin från Funktionsrätt Uddevalta.
Då han i många år arbetat för demokrati och mänskliga rättigheter för att hjälpa alla funktionsnedsatta

till ett drägligt liv, genom sitt idoga engagemang i alla de frågor som han ägnar sig åt.
En av de stora frågor på senare år är när han genom sin

outtröttliga kämpande fick besked om att VGregionen godkände hans skrivelse med begäran om jourreparationer för bl a elrullstolar. Detta var
mycket stort och innebär en otroligt stor lättnad för alla som berörs. Tidigare kunde man om rullstolen
gick sönder t ex fredag eftermiddag få vänta till en bit ¡n ¡ nästkommande vecka om detta hände.
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Org.nr. 858500-5526

E-postformulär
Namn på nominerad:
Karl-Göran Sundvall

Adress:

Telefon:

E-post:

Motivering

Sida 1

E-postformulär
Ansökan om Uddevalla Demokratipriset 2019.
Detta pris vill uppmärksamma och belöna en enskild person/ personer, förening eller annan grupp som värnar
om “ Demokrati, Mänskliga Rättigheter och/eller motverka olika former av diskriminering i Uddevalla.”

En presentation av Karl-Göran Sundvall inför 2019 års utnämning till Uddevalla kommuns demokratipris. Som
ordförande i Uddevalla FN-förening samt genom sin lärartjänst sprider Karl-Göran dagligen kunskap om
demokrati och mänskliga rättigheter. Han har föreläst på olika skolor i kommunen samt på mötesplats
Dalaberg. Sitt engagemang för mänskliga rättigheter hade han redan tidigt i livet.
Karl-Göran Sundvall genom åren
Född 1953
Uppvuxen på jordbruk Åsbräcka, Lilla Edet. Drömde tidigt om fjärran resor och kontakt med andra människor
när fartygen seglade förbi på Göta älv.
Under sommarlovet i gymnasiet seglade Karl-Göran som jungman på handelsfartyg tur och retur till Nigeria,
Elfenbenskusten och Gambia.
Yrkesofficer vid I 17, Uddevalla från 1976 och lämnade Försvarsmakten 2008. Tjänstgjort som plutonchef i
UNEF II på Sinaihalvön 1979 i FNs uppdrag mellan Israel och Egypten.
Nästa utlandsresa gick till fem veckors kurs för FN-observatörer i Ryssland 1997.
Sommaren 2000 deltog Karl-Göran i andra svenska bataljonen i Kosovo, KFOR.
2014 och 2016 var Karl-Göran följeslagare i Israel/Palestina-konflikten för Kyrkornas världsråd
Följeslagarprogrammet. 2014 var Karl-Göran stationerad i Yanoun, en palestinsk bondby utanför Nablus, 2016
i Hebron. Resan var omvälvande med kontakter med israeliska fredsrörelsen och palestinska befolkningens
villkor på Västbanken. Följeslagargruppen i Yanoun bestod av deltagare från Frankrike, Norge, Storbritannien
och Nederländerna. I Hebron kom deltagarna från Irland, Colombia, Schweiz och Frankrike.
Sedan 2014 har Karl-Göran varit engagerad i Uddevalla FN-förening, de senaste fyra åren som ordförande.
2016 började Karl-Göran som lärare på Ramnerödsskolan.
Vi i Uddevalla FN-förenings styrelse vill härmed föreslå Karl-Göran till att motta Uddevalla kommuns
demokratipris.

Mitt namn:

Adress:

Telefon:

E-post:

Sida 2

E-postformulär

Sida 3

E-postformulär
Namn på nominerad:
Förskolebussarna på Hälle fsk och Hovhult fsk

Adress:

Telefon:

E-post:

Motivering
En helt unik förskoleverksamhet som ger barnen möjlighet att bli en del vårt samhälle och att möta olika
samhällsstrukturer på ett utforskade sätt. Genom samarbetet mellan bussarna sker ett naturligt
integrationsarbete. Vi har en fantastisk möjlighet att mötas och lära känna varandra gränsöverskridande
tillsammans med de viktigaste och klokaste av våra samhällsmedborgare- barnen! Tillsammans bygger vi
verkligen broar för framtiden!

Mitt namn:

Adress:

Telefon:

E-post:
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RIKTLINJER FÖR UDDEVALLA KOMMUNS DEMOKRATIPRIS
Antagna av kommunfullmäktige den 2015-11-11 § 280.
Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen 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.
Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en prissumma på 10
000 kronor. Priset utdelas under högtidliga former av kommunfullmäktiges
ordförande, eller av kommunfullmäktiges presidium annan utsedd person, i samband
med firandet av Sveriges nationaldag.
Behörig att mottaga Uddevalla kommuns demokratipris är enskild person som är
folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla. Priset
kan även tilldelas grupp av personer, förening eller annan sammanslutning
som uppfyller dessa förutsättningar. Priset kan ej tilldelas verksamheter som ingår i
kommunkoncernen.
Uddevalla kommuns demokratipris tilldelas av en jury. Kommunfullmäktiges
demokratiberedning utgör jury. Beredningens ordförande och vice ordförande är
tillika ordförande och vice ordförande i juryn. Juryn har rätt att om den så anser utöka
juryn med en eller flera adjungerade ledamöter som rådgivande i
nomineringsprocessen, representanter från lokal media och, eller från relevant
demokratifrämjande idéburen organisation, exempelvis grupper, föreningar eller
organisationer som har en humanistisk inriktning internationellt, nationellt, regionalt
eller lokalt. Juryn utser adjungerade ledamöter genom konsensus.
Kommunen anslår information om priset och ber om förslag på pristagare från
allmänheten. Om förslag från allmänheten saknas är det juryns uppgift att ta fram
förslag på pristagare. Juryn kan även ge förslag på pristagare fastän förslag inkommit
från allmänheten. Juryn har att lämna motivering till utnämningen. Juryns beslut
skall vara enhälligt och kan ej överklagas.
Nomineringar till pristagare inlämnas av invånare i Uddevalla kommun till
kommunledningskontoret från och med 1 januari till senast den 15 april samma år
som pristagare utses, skriftligt med motivering via brev eller e-post.

