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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2019/00670  

Remiss från kommunstyrelsen angående övergripande plan 
Integration 2030 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har fått uppmaningen att yttra sig om det nya strategiska 

dokumentet Plan Integration 2030. Remissvar ska vara insänt senast 2 oktober 2020. 

Plan Integration är ett uppdrag från kommunfullmäktige. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande och 

beskriva vad kommunen vill med integrationsarbetet fram till 2030. Detta tydliggörs 

genom en gemensam målbild som lyder: Förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  

  

Utpekade områden att jobba inom är: 

• Boende och Trygghet 

• Arbete och Studier 

• Demokrati 

  

Under varje område finns tre strategiska ställningstagande för de olika professionerna 

att jobba mot:  

 

Område Boende och Trygghet:  

•  Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö.  

•  Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

•  Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

  

Område Arbete och Studier: 

•  Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.  

•  Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning.  

•  Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

  

Område Demokrati: 

•  Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor.  

•  Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

•  Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas.  

  

Demokratiberedningens ansvarsområde är att bereda ärenden om utveckling och 

samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande 

samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för 

Uddevalla kommuns demokratipris, samt att initiera demokratiprojekt.  

Demokratiberedningen anser att plan Integration 2030, bidrar till att förbättra 

demokratiarbetet ytterligare. Demokratiberedningen stöder därför innehållet i planen. 
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2020-09-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 19 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Plan Integration 2030 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

  

att ställa sig bakom innehållet i plan Integration 2030. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00493  

Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt 
förfrågan om mötesadministrativt stöd  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige föreslår att göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning  

§ 4 vad gäller mandatperiod och tidpunkt för val.  

  

Mot bakgrund av de besparingar som har gjorts där både ungdomssamordnartjänsten 

och demokratiutvecklartjänsten har försvunnit anser ungdomsfullmäktige att det inte är 

möjligt att kunna genomföra nya val under hösten 2020 och föreslår att mandatperioden 

förlängs till sista mötet våren 2021. Kommunledningskontoret har påbörjat en 

rekrytering av en ny demokratiutvecklare som bedöms kunna vara på plats under våren 

2021. 

  

Därutöver föreslår ungdomsfullmäktige att kommunledningskontoret ska bistå med 

mötesadministrativt stöd i väntan på den nya demokratiutvecklaren. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns skäl för att förlänga mandatperioden till 

dess en demokratiutvecklare är anställd. Kommunledningskontoret bedömer att det är 

av stor vikt att ungdomsfullmäktige upprätthålls under hösten och kommer därför göra 

nödvändiga omprioriteringar för att tillhandahålla mötesadministrativt stöd i väntan på 

att den nya demokratiutvecklaren tillträder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-11 

Ungdomsfullmäktiges protokoll, 2020-07-01 § 12 

Kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-06-30 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att tillåta att avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs i form av att 

ledamöter som blivit invalda till Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det 

sista mötet våren 2021.  

 

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att bistå ungdomsfullmäktige med 

mötesadministrativt stöd. 
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§ 21 Dnr KS 303909  

Information om antagna principer för medborgardialog 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen påmindes om de antagna reviderade Principer för 

medorgardialog som antogs av kommunfullmäktige 2018-06-13. Här står under 

rubriken ”Genomförande och uppföljning” att nämnderna årligen ska utse lämpliga 

objekt alternativt områden för arbete med medborgardialog. Vid genomförande av 

medborgardialoger är handboken för medborgardialog vägledande. Samtliga nämnder 

ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardialog, genom nämndernas ordinarie 

uppföljningsrutiner i styrkorten. 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att sända kommunledningskontorets skrivelse Påminnelse om Systematiskt arbetssätt 

med medborgardialog till nämnderna tillsammans med Handbok Medborgardialog som 

en påminnelse om tidigare beslut 2018-06-13. 
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§ 22 Dnr KS 295843  

Dialog om förslag till kommande medborgardialoger 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen påmindes om det svar som gavs 2020-01-29 på ett 

medborgarförslag om informations-och dialogmöten. Kommunstyrelsen hänvisade då 

dels till antagna principer för medborgardialog, dels till ett beslut i kommunstyrelsen 

2019-10-30 om att införa medborgardialog upp till fyra gånger per år i samarbete med 

Kontaktcenter. 

 

Demokratiberedningen tog på mötet initiativ till att vara värdar för en sådan 

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 i nya 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. 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att behandla ämnet igen på kommande möte, tillsammans med ett presenterat förslag på 

genomförande och tidplan. 
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§ 23 Dnr KS 270747  

Information om utökning av antalet ledamöter i 
demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Ordförande informerade om kommunfullmäktiges beslut 2020-09-09, om ändringar i 

kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45. Ändringen innebär att demokratiberedningen 

utökas från nuvarande sju till nio ledamöter. Syftet är att möjliggöra att samtliga partier 

i kommunfullmäktige representeras i demokratiberedningen. Ändringen träder i kraft 

den 1 januari 2021. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 24 Dnr KS 287211  

Rapport från webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 

Sammanfattning 

Ordförande informerade om Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbinarium 

som han deltagit i under temat ”Det demokratiska samtalet”, som handlade om hot och 

hat mot förtroendevalda. Ett 70-tal kommuner deltog. Regeringen beslutade augusti 

2018 om en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Uppdraget 

innebar att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot 

desinformation, propaganda och näthat. En särskild utredare (Carl Heath och hans 

kommitté) har jobbat med detta uppdrag och den 30 september 2020 kommer han att 

överlämna sitt betänkande till Statsrådet Amanda Lind på kulturdepartementet. 

 

Demokratiberedningen kommer att återkomma med en summering av detta betänkande 

när det är publicerat. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 306892  

Uppmärksammande av att lagen om nationella minoriteter fyller 
20 år 

Sammanfattning 

Sveriges nationella minoritetspolitik fyller 20 år. Detta uppmärksammas nu på olika sätt 

i landet. Demokratiberedningen diskuterade hur vi i Uddevalla kan uppmärksamma 

detta. Det förslag som beredningen landade i var att kolla upp om vi kan ”Live-streama” 

ett kort informationsmöte där förslagsvis ordförande håller i detta informationsmöte. En 

informationsfilm skulle kunna inleda detta digitala informationsmöte. Detta förslag på 

upplägg följs upp på nästa sammanträde. 

 

Den 11 november kommer Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs stad 

och länsstyrelsen, inom ramen för nätverket Västsverige mot rasism (VMR) att anordna 

en dag kring detta ämne. 

 

Förmiddagen kommer att vara lite mer kunskapsorienterad medan eftermiddagen har 

lite mer fokus på implementering av den nationella minoritetspolitiken och de 

eventuella målkonflikter som kan uppstå via andra lagar och förordningar. Inbjudan 

kommer senare. 

 

Demokratiberedningens utvecklare anmäler samtliga ledamöter så att alla får det 

nyhetsbrev som går ut om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

 

I sist nyhetsbrev så lämnades information om den nya sammanställda skriften 

”Nationella minoriteter - delaktighet, inflytande och samråd”. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 26 Dnr KS 287808  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige har meddelat att de vill träffa någon politiker.  

Beredningen välkomnade detta förslag. Ordförande och vice ordförande tittar på datum, 

samt ger förslag på vilka från beredningen som ska delta på mötet med 

ungdomsfullmäktige. 

 

Kommunens representant i SKR:s nätverk med medborgarbudget.  

Kommunstyrelsen beslöt i mars 2019, att Uddevalla kommun ska anmäla sig till SKR:s 

nätverk för att utveckla medborgarbudget. Demokratiberedningen beslutade 

att utse Annette Jonasson till kommunens representant i SKR:s nätverk för att utveckla 

medborgarbudget, i väntan på att ordinarie demokratiutvecklare är på plats 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att utse Annette Jonasson till kommunens representant i SKR:s nätverk för att utveckla 

medborgarbudget, i väntan på att ordinarie demokratiutvecklare är på plats. 

 

 


