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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 308914  

Summering av SCB:s seminarium "Demokratidagen - 
pandemins effekter på demokratin" den 9 oktober 2020 

Sammanfattning 

Mötet för en dialog kring bilderna som SOM-institutet visade om Coronaviruset 2020. 

Undersökningen visade på förändringen från hösten 2019 (september – december) och 

våren 2020 (april-juni). 49 % av de 21 000 slumpmässigt utvalda 16–85 år svarade på 

undersökningen. Nyckelindikatorer 2019 och under coronapandemin 2020: 

 

• Bedömning av regeringens arbete 

• Nöjdhet med hur demokratin fungerar 

• Ekonomiska bedömningar 

• Förtroende för politiker, medmänniskor och samhällsinstitutioner 

• Ideologiska vänster- och högervindar 

• Medborgarnas viktigaste samhällsproblem 

• Åsikter om politiska förslag 

• Orosbedömningar 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 308915  

Aktuellt om upplägg minoritetspolitiken fyller 20 år 

Sammanfattning 

Mötet uppdateras om arrangemanget den 9 december, där kommunen uppmärksammar 

att svenska minoritetspolitiken fyller 20 år. Ordförande och vice ordförande deltar i 

arrangemanget som alla kan följa digitalt. Kommunikationsavdelningen lägger ut 

information om arrangemanget ca 14 dagar innan. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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2020-11-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 308958  

Rapport från kommunfullmäktiges presidiums besök hos 
ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ordförande och vice ordförande informerar om att kommunfullmäktiges presidium har 

deltagit inledningsvis på Ungdomsfullmäktiges senaste möte. Det var ett engagerat och 

bra samtal. Ungdomsfullmäktige (UF) uttryckte att de var mycket nöjda med att de nu 

hade tillgång till administrativt stöd. Ordförande lyfte frågan om önskad kontakt och 

arbetssätt med kommunens politiker i framtiden. UF valde att återkomma med det 

svaret. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00683  

Revidering av ungdomsfullmäktiges arbetsordning, deltagande 
på distans  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med ungdomsfullmäktiges styrelse att 

ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare ska ges rätt att delta på distans om 

särskilda skäl föreligger på samma sätt som fullmäktige tidigare under året har beslutat 

för kommunfullmäktige och nämnderna. Åtgärden föreslås mot bakgrund av den 

pågående situationen med covid-19 och de strikta rekommendationer som 

myndigheterna har utfärdat för möten och andra sammankomster. 

Kommunledningskontoret föreslår att samma bestämmelse om deltagande på distans 

som finns i kommunfullmäktiges arbetsordning förs in i ungdomsfullmäktiges 

arbetsordning.  

  

Kommunledningskontoret erinrar om att särskilda skäl att delta på distans föreligger 

under pågående pandemin, i övrigt ska möjligheten för distansdeltagande användas med 

måttlighet eftersom det finns ett stort värde i att mötas fysiskt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-02 

Förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att införa följande bestämmelse i ungdomsfullmäktiges arbetsordning. 

 

Ungdomsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2020/00681  

Återrapport om nämndernas planer för nya medborgardialoger 

Sammanfattning 

Demokratiberedningens ordförande föreslog kommunstyrelsen att inför höstens 

uppsiktspliktsmöten föra en dialog med nämnderna om deras planer för 

medborgardialog under nästkommande år. Kommunstyrelsen samtyckte till detta och 

har under höstens möten tagit upp frågan med nämnderna. Kommunledningskontoret 

har ombetts att lämna en återrapport baserat på vad nämnderna framförde under dessa 

möten.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

  

att notera informationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Mötet lyfter önskemålet om att vid möte våren 2021, summera för- och nackdelar kring 

hur Corona pandemin påverkat Uddevalla kommun ur olika aspekter. Utbyte av 

erfarenheter kan även ske med andra kommuner i närområdet. 
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