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§ 27

Dnr KS 2020/00592

Bestämmande av sammanträdesdagar för
demokratiberedningen 2021
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021.
Förslaget bygger på samma på samma princip som för 2020 det vill säga åtta
sammanträden som äger rum andra torsdagen eller onsdagen i kalendermånaden med
start kl. 13:30. De föreslagna tiderna sammanfaller inte med något annat kommunalt
sammanträde.
Följande dagar föreslås därmed.
11 februari, 10 mars, 8 april, 12 maj, 9 september, 13 oktober, 10 november och den 8
december.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att demokratiberedningen under 2021 ska sammanträda följande dagar: 11 februari, 10
mars, 8 april, 12 maj, 9 september, 13 oktober, 10 november och den 8 december.
att sammanträdena ska börja kl. 13:30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Demokratiberedning

2020-10-08

§ 28

Dnr KS 2020/00615

Medborgardialog om boende och trygghet
Sammanfattning

På mötet med demokratiberedningen den 10 september 2020, tog beredningen initiativ
till att agera värdar till en medborgardialog. Då syftet med en medborgardialog bland
annat är att få ett bredare underlag att basera sina beslut på, så valde beredningen att
utse ett ämne som dels engagerar kommuninvånarna stort just nu, dels har nytta av i
kommande beslut. Beredningen enades därför kring ämnet ”Boende och Trygghet”, som
är ett av de områden som finns beskrivet i det nya strategiska dokumentet Plan
Integration 2030. Trygghetsfrågan upplevs vara en mycket viktig samhällsfråga just nu
och resultatet av medborgardialogen är direkt användbar i beslut om plan Integration
2030. Beslutet på mötet med demokratiberedningen den 10 september löd:
att behandla ämnet igen på kommande möte, tillsammans med ett presenterat förslag på
genomförande och tidplan.
Ett förlag på tidplan och upplägg av medborgardialogen kring ämnet ”Boende och
Trygghet” den 26 november (ca kl. 17:00), se beskrivning under rubriken
”Ärendebeskrivning”.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att agera värdar för en medborgardialog den 26 november 2020, enligt föreslaget
upplägg inom området ”Boende och Trygghet” som finns beskrivet i det föreslagna
strategiska dokumentet plan Integration 2030.
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§ 29

Dnr KS 2020/00614

Summering av betänkandet om det demokratiska samtalet
Sammanfattning

I regeringens demokratistrategi Strategi för en stark demokrati – främja, förankra,
försvara beskrivs desinformation, propaganda och näthat som utmaningar som riskerar
att ha en negativ inverkan på det demokratiska samtalet och som kan bidra till att
underminera demokratin på sikt. Det var delvis mot denna bakgrund som regeringen i
augusti 2018 tillsatte en särskild utredare för att leda en nationell satsning på medie- och
informationskunnighet (MIK) och det demokratiska samtalet. Direktören Carl Heath
utsågs den 23 augusti 2018 som särskild utredare, se bilaga Kommittédirektiv 2018:88.
Betänkandet lämnades in till kulturdepartementet den 1 oktober 2020 under namnet Det
demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot
desinformation, propaganda och näthat (SOU 2020:56).
Carl Heath och hans kommitté har huvudsakligen bedrivit ett utåtriktat,
kunskapsspridande och kommunikativt arbete. Den huvudsakliga delen av detta arbete
har varit en turné med besök i ett stort antal kommuner runt om i Sverige. Vid dessa
besök har kommittén föreläst och genomfört workshoppar. För att nå ut brett i samhället
har kommittén valt att samarbeta med och möta aktörer som förmedlar vidare kunskap
och som har förutsättningar att nå ut brett till många människor. Dessa aktörer omfattar
bland annat myndigheter, kommuner, regioner, skolor, bibliotek, universitet och
organisationer inom det civila samhället. Kommittén har även träffat företrädare för
kulturinstitutioner, medier, fackförbund, näringsliv och plattformsföretag.
Bedömning av utmaningarna, insatser och utvecklingsområden, samt
rekommendationer, se mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”, samt läs hela
betänkandet som finns som bilaga.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Kommittédirektiv 2018:88
Betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital tid 2020-10-01
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
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§ 30

Dnr KS 2019/00186

Information från SKR:s nätverk för medborgarbudget
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslöt 2019-02-27 att Uddevalla kommun ska delta i SKR:s nätverk
för medborgarbudget 2019–2022. Målet är att kommuner prövar och utvecklar
medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år och att efter avslutat projekt kan
visa på goda exempel på medborgarbudget.
SKR:s modell bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter
visat vara mest framgångsrik. Modellen bygger på sju steg:
1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser
2. Marknadsföring av medborgarbudgetprocessen
3. Idégenerering/medborgarna kommer med förslag
4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
5. Medborgarna röstar på förslag
6. Politiskt beslut om förslagen
7. Genomförande
8. Uppföljning
Under denna period av tre år bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre
gånger. Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen
tillsammans med deltagande kommunerna och regioner. SKR ger stöd i processen.
Nätverksmötet den 30 september hölls helt digitalt. Förutom att medverkande
kommuner delgav en aktuell bild över sitt arbete med medborgarbudget, så gavs en bild
över arbetet i Helsingfors, se bifogat bildspel. Helsingfors genomför en mycket stor
satsning på medborgarbudget, där de varje år avsätter 8,8 miljoner Euros. Pengarna kan
användas både för investeringar och för aktiviteter och alla över 12 år får rösta.
Uddevalla:
År 2020 har vi anmält aktiviteten ”Tillsammans för inkludering”, som är en aktivitet
inom projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” (statsbidrag från Delegationen mot
segregation- Delmos). Ansvarig för aktiviteten är Linnea Lindgren, som också deltar i
nätverket fram till projektavslut 2020-12-31.
År 2021 planerar vi att genomföra medborgarbudget kring kulturaktiviteter för
minoriteten Sverigefinländare (har gjort detta tidigare år).
Medborgarbudget nr.3? Finns önskemål från demokratiberedningen? Ska vi gå ut till
nämnderna och be om uppslag?
Nästa nätverksmöte med SKR är den 26 november.
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Forts. § 30
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Bildspel MBB Helsingfors 30 sept
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet
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§ 31

Dnr KS 308112

Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år
Sammanfattning

Demokratiberedningen ställde sig bakom det förslag på upplägg som presenterades.
Programmet på ca 1,5 timma kommer att livestreamas. Kostnaden för detta godkändes
av mötet. Ett tillägg från mötet är att när det i programmet är dags för ordförande i
finska föreningen att prata, så kan hon med fördel få några extra minuter för att prata
om föreningen.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 32

Dnr KS 303909

Övriga frågor
Sammanfattning

- SCB:s arrangemang Demokratidagen – pandemins effekter på demokratin 9 oktober.
Anmälda är Ralph Steen, Fredrik Södersten och Elving Andersson.
- Deltagande på ungdomsfullmäktiges kommande sammanträde – ordförande
informerade om att kommunfullmäktiges presidium deltar i ungdomsfullmäktiges nästa
möte i oktober.
- Övriga synpunkter på punkt 3 Medborgardialog: När inbjudan går ut till allmänheten,
så bör ett förtydligande ske om att de fysiska platserna är begränsade till ca 30, varför
representation från förening/organisation bör ske med max 1 person. Digitala platser via
Teams kan vara 300. Mötet önskade även en kort inledning inom varje område (boende
och trygghet) innan dialogen sätter igång.
- Övriga synpunkter på punkt 4 summering av betänkandet av det demokratiska
samtalet: Mötet förde en kortare dialog kring några av avsnitten, bland annat det som
handlar om hot och hat mot politiker. Uddevalla har varit relativt ”förskonade” mot
detta, men att arbeta förebyggande är viktigt. En föreläsning från 2019 i Karlstad
uppmärksammades, som hölls under rubriken Fake News av bland annat DN:s
chefredaktör Peter Wolodarski. Annette tar kontakt med Karlstad för att fråga om man
som kommun jobbar systematiskt med frågorna, för att kunna avgöra om beredningen
ska bjuda dem till gemensamt möte, med syfte att lära av deras arbetssätt.
- Övriga synpunkter på punkt 5 SKR:s nätverk om medborgarbudget: Mötet höll en
dialog och lyfte bland annat fram ”den isländska modellen”. Att använda sig av
medborgarbudget i samhällsbyggandet är vanligt och önskvärt. Ordförande kommer att
bjuda in sig till presidiet i SBN för en dialog i ämnet. Annette tar kontakt med SKR och
bjuder dem att delta i ett av demokratiberedningens möten i början av nästa år, för att
kunna föra dialog kring stöd i processer.
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