
 

  
Utses att justera:            Martin Petterson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-02-18 Paragrafer §§ 1-8  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Andréa Kihl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Petterson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2021-02-11 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
  

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kompassen, samt Teamsmöte, kl.13:30-

16.30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Ulrika Lundström (V), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) deltar på distans 

Ralph Steen (L) deltar på distans 

Joceline Haddad (KD) deltar på distans 

Ole Borch (MP) deltar på distans 

Martin Pettersson (SD) deltar på distans 

Manal Keryo (UP) deltar på distans 
 

Övriga 
 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 

Annette Jonasson, utvecklare 

Anders Nordh, föredragande från SKR 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Martin Pettersson utses till justerare 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 295844  

Information om demokratiberedningens uppdrag 

Sammanfattning 

Presentationsrunda av ledamöterna i beredningen. Ordförande Elving Andersson 

presenterar demokratiberedningens uppdrag.  

 

Beslut 

 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen är inrättat av kommunfullmäktige med uppgift att utveckla och 

samordna kommunens demokratiarbete samt ansvara för de kommunövergripande 

samrådsorganens (ungdomsfullmäktige, kommunala rådet för äldre och kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning) genomförande och utveckling. 

Demokratiberedningen ansvarar för och utgör jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  

Enligt senaste revideringen av bestämmelserna (9 september 2020), så ska 

demokratiberedningen utökas från sju ledamöter till nio. Denna ökning kommer att ske 

fr.o.m. 2021. 

  

Beredningen har haft sju möten under året och behandlat sju beslutsärenden och 21 

informationer.  

2020 års demokratipris tilldelades Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.  

Medverkan har fortsatt i SKR:s nätverk för medborgarbudget. 

Uddevalla kommun har under 2020 fått in 93 medborgarförslag. 

 

På beredningens initiativ kommer ett tillägg i verksamhetsberättelsen att göras om. 

Tillägget ska förtydliga att redovisning av medborgarförslag görs med ett års 

eftersläpning och att redovisning av 2019 års medborgarförslag sker i en separat 

handling under 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Verksamhetsberättelse demokratiberedningen 2020, 2021-01-26 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2020 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00755  

Erbjudande utbildning, avhopp från politiska uppdrag, helt eller 
delvis på grund av hot och hat, rapport från SKR 

Sammanfattning 

SKR erbjuder kommuner och regioner en kostnadsfri utbildning om hot och hat mot 

förtroendevalda. Utbildningen sker på överenskommet datum och riktar sig till 

förtroendevalda i styrelsen och fullmäktige, samt tjänstepersoner som jobbar nära de 

förtroendevalda. Utbildningens syfte är att stimulera ett systematiskt arbete mot hot och 

hat och stärka de förtroendevalda i sina uppdrag. Mer information om utbildningen, 

innehåll och upplägg finns att läsa på SKR:s webbplats. 

  

Bakgrund: 

På demokratiberedningen den 3 december 2020 lyfte beredningen SKR:s rapport 

Avhopp från politiska uppdrag, helt eller delvis på grund av hot och hat. Anna-Lena 

Pogulis projektledare SKR deltog för att tala om rapporten. Deltog gjorde även Peter 

Toomar från VGR, Regionutvecklare personsäkerhet och oegentligheter, Enhet säkerhet 

och beredskap (ESB), för att visa det uppföljningsverktyg för hot och hat som regionen 

håller på att ta fram. Demokratiberedningen beslutade på mötet den 3 december att när 

uppföljningsverktyget är klart se hur Uddevalla kommun kan använda verktyget 

 

På sammanträdet diskuterar beredningen vilka som bör ta del av utbildningen och i 

vilket upplägg (SKR: har en kort version och längre version av utbildningen). 

Beredningen menar att det vore önskvärt att ha den i två steg, först en kortare version 

och sen eventuellt ta vidare till en längre utbildningsinsats. Beredningens förslag är att 

låta presidierna i kommunstyrelse, nämnder, partiernas gruppledare samt 

demokratiberedningen ta del av utbildningen i ett första steg.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26 

SKR (2020) Avhopp från politiska förtroendeuppdrag p.g.a. hot och hat      

Prototyp verktyg uppföljning hot och hat 

Information om utbildningen på SKR webbplats  

  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

  

att kommunstyrelsens presidie, nämndpresidierna, partiernas gruppledare samt 

demokratiberedningen ska ta del av utbildningsinsatsen i ett första skede.  



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00186  

Information om deltagande i SKL nätverk för att utveckla 
medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen behandlade under mötet den 8 oktober 2020 ärende 

2019/00186 Deltagande i SKL nätverk för att utveckla medborgarbudget för 

demokratisk och social hållbarhet. Beredningen påminde sig om syftet med att delta i 

nätverket för medborgarbudget. Beredningen beslöt att bjuda in SKR till 

demokratiberedningens möte i början av nästa år, för att kunna få stöd av SKR i det 

fortsatta arbetet med medborgarbudget under 2021-2022. Anders Nordh, Projektledare, 

Sektionen för Demokrati och Styrning SKR kommer därför att delta på 

Demokratiberedningen den 11 februari.  

  

Under sammanträdet inleder Anders Nordh med en presentation om vad 

Medborgarbudget innebär och beredningen ställer sedan sina frågor.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-01-27 

  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

  

att notera informationen 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00036  

Uddevalla kommuns Demokratipris 2021 

Sammanfattning 

Information om kommunens demokratipris och planerad marknadsföring under våren.  

Den 20/3 samt 31/3 är det annons i Bohuslänningen och den 19/3-21/3 annons på 

bohuslanningen.se. Sista dag att lämna nomineringar är den 15 april.   

  

Beredningen lyfter vikten av att nomineringarna innehåller ordentliga motiveringar samt 

att priset inte kan tilldelas verksamheter som ingår i kommunkoncernen. En nominering 

har inkommit hittills, men diskvalificerar sig dessvärre på grund av att det är 

kommunens verksamhet som är nominerad.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns demokratipris 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00076  

Rapport från Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har haft digitala möten 2020-12-15 och 2021-01-26. Förutom att 

behandla inkomna ärenden har mötena handlat om hur Ungdomsfullmäktige ska 

marknadsföras för att få fler unga att nominera sig inför hösten skolval.  Rektorer på 

gymnasiet samt högstadiet kommer att informeras om Ungdomsfullmäktige vid 

ledningsgruppsmöten under februari och mars. Exakta datum för vårens nominering och 

höstens val kommer att sättas i dialog med skolorna. Gymnasielever på estetiska 

programmet ska under mars göra kortare filmklipp åt Ungdomsfullmäktige, för 

spridning på Instagram och i skolornas sociala mediekanaler.  

  

På fullmäktigemötet den 26 januari deltog ordförande i Kultur och Fritidsnämnden 

Annelie Högberg samt Maria Letho från Kultur och Fritidsförvaltningen. Ledamöterna 

ställde frågor om fritidsgårdar. Under mötet lyftes Ungdomsfullmäktiges viktiga 

funktion för att hämta in ungas perspektiv i frågor som berör unga- inom Kultur och 

Fritid är det aktuellt vid bland annat planering av fritidsgårdar och aktiviteter för unga. 

Mötet den 26 januari gav upphov till planer på kommande dialoger mellan 

Ungdomsfullmäktige och Kultur och Fritid.   

  

Enligt ungdomsfullmäktiges arbetsordning är ungdomsfullmäktiges syfte att ge unga 

verkligt inflytande i frågor som berör dem. Samtliga nämnder och förvaltningar 

ansvarar för att ha en kontinuerlig dialog med ungdomsfullmäktige och återkoppla 

resultatet från dialogerna till ledamöterna i fullmäktige.  

 

Under sammanträdet lyfter beredningen vikten av att starta dialogen med partiernas 

ungdomsförbund i ett tidigt skede inför höstens val.   

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-27 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-02-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 310324  

Övrigt 

Sammanfattning 

  

Diskussion om förvaltningens bemötande gentemot medborgare. Beslut fattas om att 

bjuda in kommundirektör Peter Larsson till nästkommande möte i mars.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att bjuda in kommundirektör Peter Larsson till nästkommande möte 2021-03-10 

  

 


