
  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Demokratiberedning 

 

1(2) 

2020-09-02  
 

 

 
 

 
 
Sammanträde Demokratiberedning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Varvet, stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 10 september 

2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Annette Jonassson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Remiss från kommunstyrelsen angående övergripande plan 

Integration 2030 
Dnr KS 2019/00670  

Annette Jonasson 

3.  Avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning samt förfrågan om 

mötesadministrativt stöd  
Dnr KS 2020/00493  

 

4.  Information om antagna principer för medborgardialog 
Dnr KS 303909  

Annette Jonasson 

5.  Dialog om förslag till kommande medborgardialoger 
Dnr KS 295843  

Annette Jonasson 

6.  Information om utökning av antalet ledamöter i 

demokratiberedningen 
Dnr KS 270747  

Elving Andersson 

7.  Rapport från webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
Dnr KS 287211  

Elving Andersson 

8.  Uppmärksammande av att lagen om nationella minoriteter fyller 20 år 
Dnr KS 306892  

Annette Jonasson 

 
Information för deltagande på distans 

Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 
Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 
rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 
 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Demokratiberedning 

 

2(2) 

2020-09-02  
 

 

 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 
ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 
 
 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-31 Dnr KS 2019/00670 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Remiss: Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Plan Integration 2030 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen beslutar 
 
att ställa sig bakom innehållet i plan Integration 2030 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Annette Jonasson, Sebastian Johansson 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Integration 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.               
Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom 
utpekade områden.  
Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att 
uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den bilaga som antas 
efter varje politiskt val.  
   
Bakgrund                                                                                                                               
Från det globala till det lokala                                                                                         
Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara 
ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. 
Genom att på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål 
bygger vi tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 
respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 
möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, 
må bra och ha stor framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All 
verksamhet i kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om 
att det är tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 
Genom att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen 
samtidigt sitt ansvar att bidra till de regionala, nationella och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 
är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.  

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 
överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  
 
Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 
en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 
(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 
ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 
kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  
 
Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 
integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 
främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 
som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 
särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 
samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 
samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 
jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 
 

3. Syfte och mål 
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering av det 
långsiktiga integrationsarbetet. Genom att peka ut den strategiska viljeriktningen är syftet att 
stödja och vägleda utformningen av de konkreta politiska uppdrag som tas fram av varje 
nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen 
och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer 
och det civila samhället. 
 
I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället ständigt är i 
förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste även ta hänsyn till 
frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men 
även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med andra ord inte att måla en helt färdig bild av 
lyckad integration och hur den ser ut om tio år. Man kan dock ha tydliga utgångspunkter som 
forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med 
detta strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet ska 
utvecklas de kommande åren.    
 
 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas gärna ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit 
till landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att 
”integrera” definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en 
helhet. Vi har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom att arbeta 
för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 
handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 
ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 
liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 
Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 
inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 
förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 
skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 
segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 
utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som 
måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller 
som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar 
varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och 
sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta 
sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.  
 
De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 
utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 
normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 
hållet bryta med dem. 
 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är 
kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central 
och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela 
släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både 
män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, 
detta gäller inte minst pojkar och unga män.6 

 
5 DELMOS - Delegationen mot segregation 
6 Länsstyrelsen Östergötland - Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande och utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 
segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 
arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska beskriva vad 
det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för samtliga nämnder 
och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin 
egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om 
inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta 
inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en större hälsa. 

 

4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument 
som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen 
ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med Integration, Segregation och 
Hedersrelaterat våld och förtryck. 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje 
nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar 
hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här 
beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  
Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 
genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala 
bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.           
(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till 
planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV-IT 
(verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och 
stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut 
görs en summering av insatserna.  
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det 
konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn 
till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  
➢ 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.  

 
Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 
segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 
lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 
Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 
som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  
Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 
socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 
delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 
bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i 
kriminalitet utgör därför en påtaglig fara. 
 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  
➢ 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.  

 
En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 
som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 
vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 
Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 
och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa 
på jämställda insatser. 
En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 
funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  
Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 
är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 
att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och 
språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga insatser för att 
ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  
➢ 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. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 
och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 
samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   
Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 
de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 
envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 
lika i värde och rättigheter.  
För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar 
grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas. 
För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett 
förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.  
 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att 
samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin 
arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i 
kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar 
mandatperiodens Strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet 
levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. 
Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

 

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 
Styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 
nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 
utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för 
dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna summera 
en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 
olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 
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7. Revidering  
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av 
någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras. 

 

8. Källförteckning 
 

DELMOS - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/ 
(hämtad 2020-03-24) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 
(hämtad 2020-03-24) 

Migrationsverket - vårt uppdrag. www.migrationsverket.se 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html 
(hämtad 2020-03-26) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 
(hämtad 2020-02-20) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 
(hämtad 2019-11-05) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 
https://www.unhcr.org/neu/se/27030-antalet-manniskor-pa-flykt-nar-70-miljoner-unhcr-
uppmanar-till-solidaritet.html)  
(hämtad 2020-03-24) 

 

 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 
 
Telefon: 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-08-11 Dnr KS 2020/00493 

  

 

Handläggare 

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

 

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 

Förslag till 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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Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund 

Uddevalla kommun har sedan 2003 i perioder haft ett arbetande ungdomsfullmäktige. 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning reviderades senast under 2016. På grund av olika 
omständigheter upphörde ungdomsfullmäktige att sammanträda under 2017 men har 
under våren/vintern 2020 haft möte efter genomförda val i februari samma år. 
Sammanlagt 11 ledamöter och 1 ersättare är valda och har tackat ja till uppdraget. 
 
Ungdomsfullmäktiges arbete har dock försvårats genom covid-19:s utbrott och att 
ungdomssamordnartjänsten och demokratiutvecklartjänsten har avvecklats.  
Ungdomsfullmäktige beslutade därför 2020-07-01 att föreslå demokratiberedningen att 
göra avsteg från ungdomsfullmäktiges arbetsordning i form av att ledamöter som blivit 
invalda till ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021 
samt att kommunledningskontoret stöttar ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om 
möjligt en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats. 
 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att en förlängning av mandatperioden är rimlig mot 
bakgrund av den uppkomna situationen med en vakant tjänst. Att genomföra ett val utan 
tjänstemannastöd bedöms som orimligt och alternativet att pausa ungdomsfullmäktige 
bedöms inte heller önskvärt från vare sig kommunfullmäktige eller 
ungdomsfullmäktige. 
 
Tjänstemannastödet till ungdomsfullmäktige kommer inbegripas i den nya tjänst som 
demokratiutvecklare som är under rekrytering sommaren 2020. I väntan på den tjänsten 
anser kultur-och fritid sig inte längre ha ett ansvar för att ge stöd till 
ungdomsfullmäktige och har föreslagit att kommunledningskontoret fortsatt ska ge 
administrativt stöd till ungdomsfullmäktige efter den 1 juli 2020 i form av utskick av 
kallelser, protokollföring samt arvodeshantering. Kommunledningskontoret bedömer att 
det är viktigt att upprätthålla ungdomsfullmäktiges arbete i väntan på en ny 
demokratiutvecklare och föreslår att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att stödja 
ungdomsfullmäktiges arbete under hösten. 
 
Kommunledningskontorets förhoppning är att ungdomsfullmäktige kommer kunna 
arbeta med detta begränsade stöd under höstterminen 2020. 
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Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kultur-och fritidsnämnden 
Ungdomsfullmäktige 
Avdelningschef juridik och administration 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-05-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00391  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar möjligheten att förlänga mandatperioden för 2020.  
 
Mötesordförande föreslår att tjänstepersoner på kultur och fritid formulerar 
diskussionen på mötet i form av ett förslag om att förlänga ungdomsfullmäktiges 
mandatperiod för 2020 till att även innefatta hösten och kommunicerar detta till 
ungdomsfullmäktige för ställningstagande. 
  
Avsikten är att lämna förslaget till Demokratiberedningen för eventuell 
vidareförmedling till kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att ett förslag om förlängning av ungdomsfullmäktiges 
mandatperiod för 2020 ska författas.  
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Handläggare 

Samordnare Valentina Velasquez 
Telefon 0522-69 70 17 
Valentina.velasquez@uddevalla.se 

 

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sedan tidigare gett Kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samordna Uddevalla kommuns Ungdomsfullmäktige. Ansvaret för 
samordningen har legat på ungdomssamordnaren som har haft sin anställning hos 
Kultur och fritid. 
 
Under våren 2020 har Kultur och fritid gjort en rad besparingar. En sådan besparing är 
avvecklandet av ungdomssamordnartjänsten. Från och med 1 juli 2020 finns det inte 
längre någon ungdomssamordnare och därmed inte heller någon som kan ansvara för 
samordningen av Ungdomsfullmäktige på kultur och fritidsförvaltningen. 
Kommunledningskontoret har meddelat att tjänstepersonstöd till Ungdomsfullmäktige 
troligen inte finns tidigare än våren 2021. 
 
I februari 2020 gjordes ett avsteg från Ungdomsfullmäktiges arbetsordning genom att 
kultur och fritid genomförde ett val till Ungdomsfullmäktige på våren istället för på 
hösten. 14 ledamöter har sedan mars 2020 blivit invalda till Ungdomsfullmäktige för att 
representera sina skolor, fritidsgårdar och ungdomsförbund. Dessa ledamöter har under 
våren/sommaren haft tre inplanerade sammanträden, varav de två första blivit inställde 
på grund av Covid-19. På det tredje och sista sammanträdet beslutade 
Ungdomsfullmäktige att ha ett extra möte under sommaren för att ta fram ett förslag till 
Demokratiberedningen om att göra ett avsteg från Ungdomsfullmäktige arbetsordning 
och förlänga ledamöternas mandatperiod till juni 2021.   
  
Enligt Ungdomsfullmäktige arbetsordning ska val till Ungdomsfullmäktige ske på 
hösten i samband med terminsstart. På grund av att det varken finns en 
ungdomssamordnare eller en ansvarig person på kommunledningskontoret kommer ett 
val hösten 2020 inte att vara möjligt. Med anledning av detta föreslås att de ledamöter 
som blivit invalda våren 2020 ska sitta kvar till slutet på våren/sommaren 2021.   
 
För att möjliggöra att Ungdomsfullmäktige sammanträder trots ovan nämnda 
omständigheter föreslås att kommunledningskontoret fortsätter att stötta administrativt 
under hösten. Det administrativa stödet ska bestå i protokollföring, hjälp med utskick av 
kallelse och utbetalning av arvodering.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-28 § 4 
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Förslag till beslut  

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen 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.  
 
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt tills en ny 
ansvarig funktion är på plats.  
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Gerd     Valentina Velasquez 
Enhetschef     Samordnare   

Skickas till 
Demokratiberedningen 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2020/00391  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sedan tidigare gett Kultur och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att samordna Uddevalla kommuns Ungdomsfullmäktige. Ansvaret för 
samordningen har legat på ungdomssamordnaren som har haft sin anställning hos 
Kultur och fritid. 
  
Under våren 2020 har Kultur och fritid gjort en rad besparingar. En sådan besparing är 
avvecklandet av ungdomssamordnartjänsten. Från och med 1 juli 2020 finns det inte 
längre någon ungdomssamordnare och därmed inte heller någon som kan ansvara för 
samordningen av Ungdomsfullmäktige på kultur och fritidsförvaltningen. 
Kommunledningskontoret har meddelat att tjänstepersonstöd till Ungdomsfullmäktige 
troligen inte finns tidigare än våren 2021. 
  
I februari 2020 gjordes ett avsteg från Ungdomsfullmäktiges arbetsordning genom att 
kultur och fritid genomförde ett val till Ungdomsfullmäktige på våren istället för på 
hösten. 14 ledamöter har sedan mars 2020 blivit invalda till Ungdomsfullmäktige för att 
representera sina skolor, fritidsgårdar och ungdomsförbund. Dessa ledamöter har under 
våren/sommaren haft tre inplanerade sammanträden, varav de två första blivit inställde 
på grund av Covid-19. På det tredje och sista sammanträdet beslutade 
Ungdomsfullmäktige att ha ett extra möte under sommaren för att ta fram ett förslag till 
Demokratiberedningen om att göra ett avsteg från Ungdomsfullmäktige arbetsordning 
och förlänga ledamöternas mandatperiod till juni 2021.   
  
Enligt Ungdomsfullmäktige arbetsordning ska val till Ungdomsfullmäktige ske på 
hösten i samband med terminsstart. På grund av att det varken finns en 
ungdomssamordnare eller en ansvarig person på kommunledningskontoret kommer ett 
val hösten 2020 inte att vara möjligt. Med anledning av detta föreslås att de ledamöter 
som blivit invalda våren 2020 ska sitta kvar till slutet på våren/sommaren 2021.   
  
För att möjliggöra att Ungdomsfullmäktige sammanträder trots ovan nämnda 
omständigheter föreslås att kommunledningskontoret fortsätter att stötta administrativt 
under hösten. Det administrativa stödet ska bestå i protokollföring, hjälp med utskick av 
kallelse och utbetalning av arvodering.  
  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-06-30 
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-28 § 4 
  
Förvaltningens förslag till beslut 
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen 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.  



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt tills en ny 
ansvarig funktion är på plats.  
  
Förslag till beslut på mötet 
Ungdomsfullmäktige föreslår att den andra beslutsmeningen ändras enligt följande:  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 
en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Ungdomsfullmäktige kan godkänna det första förslaget till beslut 
och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner det.  
  
Ordförande ställer förvaltningens andra förslag till beslut mot Ungdomsfullmäktiges 
förslag till beslut och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner sitt eget förslag till 
beslut.  
  
Beslut  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen 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.   
  
Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 
kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 
en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  
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Medborgardialog
 en handbok för förtroendevalda och 

tjänstemän i Uddevalla kommun
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Engagera Mera

Samarbete över gränserna

Uddevalla kommun har sedan 2007 samarbetat med Fredrikstad 

kommune i Norge för att utveckla metoder för medborgar

dialog. Projektet är medfinansierat av Europeiska Unionens 
r egionala utvecklingsfond. Samarbetet med Fredrikstad har 

byggt på erfarenhetsutbyte och gemensam metodutveckling.  
Den dynamik som uppstått i samarbetet har gett effekt på 
både resultat och motivation. Arbetet med medborgardialog i 
Uddevalla kommun hade inte blivit vad det är idag utan gräns

regionala diskussioner på politisk- och tjänstemannanivå om hur 
medborgardialog blir en del i styrningen. Denna handbok är ett 

resultat av det sjuåriga samarbetet. Vi har försökt att samla våra 
erfarenheter och kunskaper för att organisationerna på egna 
ben ska kunna arbeta vidare med medborgardialog som en 

naturlig del i styrningen.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ansvarat för om

världsbevakning och processtöd till den svensk-norska projekt
ledningen sedan 2008. SKL har kopplat ihop praktik och teori, 
spridit projektets resultat nationellt och internationellt, inspirerat 
och uppmuntrat. 

Norska kommunernes sentralförbund (KS) har följt projektet 
sedan 2011 och har varit med och spridit projektets resultat på 
nationell och internationell nivå.
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Varför medborgardialog?
Svenskar har, enligt undersökningar, en stark tilltro till 
sin egen förmåga att fatta beslut. Detta medför att 
det ställs höga krav på inflytande och anpassning 
av den kommunala servicen. Sverige har medbor

gare som vill vara med och delta i samhällsutveckli

gen, men på sina egna villkor. Medborgardialog är 
ett sätt att möta detta men också ett sätt att skapa 
en större förståelse för de demokratiska processerna,  
vilket bidrar till att skapa större förtroende, enga

gemang och ansvarskänsla hos medborgarna. 

Förtroendevalda får också ett bredare underlag att 
basera sina beslut på.

Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år 
kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre 

summa pengar.

1 % av den svenska befolkningen

är aktiva medlemmar i ett politiskt parti.

Visste du?



4

Medborgardialog som en 

del i styrningen 
Kommunfullmäktige antog den 9 april 2014 ett systematiskt 
 arbetssätt med medborgardialog. Det systematiska arbetssättet 

är indelat i tre huvudområden; information, systematik/styrning 
och uppföljning.

Information

Vid förändringar som berör människor i rollen som medborgare 
i Uddevalla kommun ska kommunen informera och ha en vilja 

att lyssna på medborgarnas synpunkter. Vid dessa informations-
insatser ska kommunen vara uppmärksam på var det finns be

hov av att komplettera informationen med dialog. Kommunen 
ska medvetet välja att ta steget från att informera till att föra 
dialog.

Systematik/styrning
Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med planeringsdialog, 
internbudget och verksamhetsplan utse lämpliga objekt eller 
 områden för arbete med medborgardialog.  Utifrån delaktig

hetstrappan anges den grad av inflytande som medborgarna 
tilldelas. Delaktighetstrappan består av fyra steg: information, 
tycka, göra och bestämma. Vid planering och genomförande 
av medborgardialogprocesser ska jämställdhetsperspektivet 
beaktas.

Uppföljning
Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med 
medborgardialog. Uppföljningen ska ske genom nämndernas 
ordinarie uppföljningsrutiner i styrkorten.
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steg 4

bestämma

steg 3

göra

steg 2

tycka

steg 1

information

Vad menar vi med medborgardialog?
Gränserna mellan medborgardialog och brukar

dialog är flytande eftersom rollen medborgare och 
brukare många gånger sammanfaller. Oavsett vilket 
ord som används handlar det om att göra männis

kor delaktiga. I det systematiska arbetssättet med 

medborgardialog likställs medborgardialog med 

brukardialog. 

Medborgardialog innebär att involvera och föra 

samtal med människor i frågor och förändringar som 
berör dem i rollen som kunder/brukare och medbor
gare i Uddevalla kommun.
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Grundläggande förhållningssätt
Det finns ingen form av inflytande och delaktighet som passar i 
alla processer. Förutsättningen för att starta en medborgardia

logprocess är dock att man kan svara ja på följande frågor:

Är frågan påverkbar?

Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara?

• Att bjuda in till medborgardialog innebär en skyldighet att 
göra någonting av det som kommer fram genom dialogen. 
Det betyder inte att alla synpunkter ska tillgodoses, men det 
innebär att det alltid bör finnas en vilja och ambition att låta 
synpunkter ta plats på riktigt. 

• För en givande medborgardialog krävs bred förankring, så

väl i den egna organisationen som gentemot medborgarna. 

• Att vara med i den demokratiska processen ska vara en 
möjlighet, öppen för alla. 

• För att nå framgång med att bjuda in människor från hela 
samhället krävs att man arbetar uppsökande. 

• Oavsett hur processen sett ut, vilken typ av åsikter som sam

lats in eller hur hög graden av delaktighet har varit är åter
koppling alltid nödvändigt.
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Var fjärde ung svensk 

tycker inte att det är så viktigt  
att de får leva i en demokrati.

Nästan 15 % av de unga 

tycker att det vore bra eller mycket bra 

om Sverige styrdes av militären.

Visste du?
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Planering
Medborgardialog – checklista 

Checklistan kan användas vid visionsarbete, planeringsprocess, 
budgetarbete och beredning till KF, styrelse och nämnd.

a. Styrprocessen 

– Politiskt ställningstagande

1. I vilken fråga finns nyttan av 
medborgarinflytande?
Visioner och framtidsfrågor

Lagstiftad dialog

Investeringar och utveckling

Besparingar och effektiviseringar

2. beskriv nyttan med dialogen

3. När ska dialog ske?

För att finna behov, idéer, prioriteringar

Om alternativ

Om beslut

I genomförandefas

I utvärdering av resultat

4. Vilken grad av inflytande  
tilldelas medborgarna?

Information

Tycka

Göra

Bestämma

Ja/Nej Kommunikation 

– hur, när, var?

Här beskrivs kommu

nikationsinsatser med 

fokus på förståelse 
och förankring för 

medborgardialogen. 

Alla berörda förtro

endevalda bör veta 

vilken fråga som är 
aktuell, förväntad 
nytta, tidsplan för 
dialogen och graden 

av inflytande som 
tilldelas delagarna.
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b. dialogprocessen 

– Professionen

5. Vilka målgrupper berörs?

Alla medborgare

Geografiskt område

Specifik målgrupp  
(t.ex. unga, funktionshindrade)

6. Vilken metod är bäst lämpad 

för dialogen?

Matchmaking

Medborgarbudget

Miljö och trygghetsvandringar

Future City Game

E-petitioner

Stormöten

Webb

Remissförfarande

Annat

7. bedöm resurser för dialogen

8. beskriv förväntat resultat för 

dialogen i form av deltagande 

och engagemang

C. Återkoppling, utvärdering 

och återrapportering

9. Återkoppling, utvärdering och 

återrapportering av nyttan (text)

Ja/Nej Kommunikation 

– hur, när, var?

Andra steget av  
kommunikationen 

har fokus på led

ningen i organisatio

nen. Beroende på 
om målgruppen är 
bred eller avgränsad 

berörs verksamheten 

i olika grad. Berörda 

verksamheter bör 

veta grunden för 

styrprocessen och 
hur målgruppen valts 
ut, dialogmetodens 
innebörd och förvän

tat resultat.

Tredje steget bör 

ange hur återkopp

ling till deltagarna 

sker, hur utvärdering 
ska göras och åter
rapporteras i styr- och 
ledningsprocessen.
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Vilka målgrupper berörs?
Vilka målgrupper finns och var behöver störst fo

kus läggas? Genom en målgruppsanalys framgår 
vilka målgrupper som är högt berörda men lågt 
aktiva, högt berörda och mycket aktiva, lågt be

rörda och lågt aktiva samt vilka som är lågt berörda 
men mycket aktiva. Detta tydliggör också var man 
behöver lägga störst fokus för att få rätt personer 
delaktiga.

I arbetet med målgruppsanalysen är det viktigt 
att fundera på hur man skapar jämställda förut
sättningar för pojkar/flickor/män/kvinnor att delta i 
processen. Fundera kring hur förutsättningar skapas 
för deltagande på lika villkor. När/var/hur bjuds del
tagarna in?

För att nå bredd i målgruppen är det viktigt att inte 

bara bjuda in utan att även arbeta uppsökande!

Prioritet 1

Prioritet 4

Prioritet 2

Prioritet 3

aktivitetlÅg HÖg

b
e

rö
rd

lÅ
g

H
Ö

g
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Kommunikation och marknadsföring

Vid arbete med medborgardialog är kommunikation och 
information en grundläggande förutsättning för att lyckas. En 

genomarbetad kommunikationsplan är ett stöd under hela 
 processen. I kommunikationsprocessen används delaktighets
trappan. Trappan är ett sätt att, inför beslut om medborgar
dialog, fastställa vilken grad av inflytande som man önskar 
att medborgarna erbjuds – och för den delen – tydliggöra för 

medborgarna vilken grad av inflytande de i slutändan får. Syftet 
med trappan är alltså att förtydliga förväntningarna på dialo

gen för alla parter för att undvika förväntansglapp.

För att skapa förståelse och förankring för medborgardialogen 
som en del i styrningen bör alla berörda förtroendevalda veta 

vilken fråga som är aktuell, förväntad nytta, tidsplan för dialo

gen och det inflytande som tilldelats deltagarna.

Beroende på om målgruppen är bred eller avgränsad berörs 
verksamheten i olika grad. Berörda verksamheter bör veta grun

den för styrprocessen och hur målgruppen valts ut, dialogmeto

dens innebörd och förväntat resultat. 
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Återkoppling
I planeringsfasen är det viktigt att reda ut hur resultatet av dia

logen ska återkopplas till deltagarna och hur resultatet åter
kopplas i styrprocessen. Att ge återkoppling till dem som deltagit 
är avgörande för om medborgarna ska känna förtroende och 

uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull. Att få 
veta vad resultatet av dialogen blev och varför det blev som 

det blev är avgörande för viljan att delta vid en medborgardia

log igen.  Erfarenheter visar att medborgarna förstår om det inte 
blir precis som de tycker eller föreslår. En förutsättning är dock 
att de får återkoppling, inte bara från resultatet av medborgar
dialogen, utan också på hur de förtroendevalda ser på det som 
kommit fram i dialogen. 

Det är viktigt att redan vid genomförandet informera delta

garna om hur resultatet kommer att återkopplas. Återkoppling 
kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att resultatet läggs ut på 
webben eller skickas via mail/brev till deltagarna.
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Genomförande

Metoder för medborgardialog

steg 4

bestämma

steg 3

göra

steg 2

tycka

steg 1

veta
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steg 4

bestämma

steg 3

göra

steg 2

tycka

steg 1

veta

V
e

ta
Ty

c
k

a
g

ö
ra

b
e

stä
m

m
a

På detta steg arbetar vi med metoder 
som ger medborgarna ett medbestäm

mande inom en given budgetram.

På detta steg arbetar vi med metoder 
som gör medborgarna delaktiga i förverkli

gandet av idéer.

På detta steg arbetar vi med metoder 
som ökar medborgarnas möjligheter att 

framföra åsikter och påverka.

På detta steg arbetar vi med att ge med

borgarna ökade möjligheter till delaktighet 

och förståelse genom breddad information.
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Information

Information är grunden till förståelse. Förståelse möjliggör del
aktighet och inflytande. Förutsättningarna måste finnas för att 
tycka något, för att göra något eller för att prioritera och fatta 
beslut. Information är grunden – det första trappsteget. 

Informationsspridning är svårt. Att nå ut till redan engagerade 
grupper är sällan något större problem, svårigheten ligger i 
att nå dem som ”borde” engagera sig. Traditionella och nya 
 medier har båda sina fördelar men för att lyckas med informa

tionsinsatserna är det viktigt att de är målgruppsinriktade och 
interaktiva.

Att även använda sig av redan inarbetade mötesplatser, att 
fysiskt närvara i skolor eller på gator, torg, i köpcentra och på 
andra offentliga platser är något som uppskattas och leder till 
dialog. Det personliga mötet och de direkta samtalen kräver tid 
och engagemang från den som bjuder in men kan också ge ett 
omfattande mervärde i form av en känsla av delaktighet. På så 
vis kan informationsarbetet också medverka till att stärka med

borgarnas känsla av inflytande.

V
e

ta
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E-petitioner
ViVill i Uddevalla! är Uddevallas form av e-petitioner. E-petitioner 
är en modernare form av namninsamlingar. En e-petition är en 
idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kom

munen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare 
kan där stödja förslaget genom att signera det. För att delta på 
sidan krävs att man loggar in genom ett befintligt konto, t.ex. 
Facebook, Twitter eller Gmail. Om man inte har något konto kan 
man registrera sig på ViVill genom att lämna för- och efternamn 
samt epostadress. När registreringen är klar kan medborgaren 
fritt skriva och signera förslag. 

Det finns inga åldersbegränsningar. Barn och ungdomar har 
samma möjligheter som vuxna att skriva och signera förslag. Ett 

publicerat förslag samlar signaturer under två månader.  Efter 
att tiden för signering gått ut behandlas förslagen av kommun

fullmäktiges presidium. Presidiet kan skicka vidare förslagen till 
berörd nämnd eller ta ställning till om förslaget ska besvaras på 
annat sätt. När ett förslag vidarebefordrats avgör nämnden hur 

de ska hanteras vidare. All kommunikation mellan kommun och 
medborgare sker på hemsidan för ViVill i Uddevalla!. På detta 
sätt blir förslagen transparenta hela vägen och ett verkligt verk

tyg för multidialog.

Ty
c

k
a ViVill i Uddevalla!
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Future City Game

Future City Game är ett spel för samhällsutveckling. Spelet kan 
liknas vid en kreativ workshop, utformad som en lagtävling. Det 
är deltagarna med sina idéer, erfarenheter och kreativitet som 
står i centrum. Under två dagar tas spelarna igenom faser som 
idégenerering, resursprioritering, idétestning och presentation. 
Förslagen som tas fram kan vara alltifrån tjänster och produkter 
till koncept och byggnader. 

Future City Game är framtaget av British Council och har spe

lats över 200 gånger i 70 städer runt om i Europa. Spelet leds av 
en utbildad spelledare som är godkänd av British Council och 
genomförs med 25-30 speldeltagare fördelade på 4-5 lag. 

Steg för steg

1. Definiera frågan som spelet ska behandla.

2. Kontakta en godkänd spelledare och boka tid och plats 
(www.futurecitygame.se). 

3. Vilken/vilka målgrupper ska delta? Identifiera deltagare och 
bjud in dem.

4. Tänk igenom hur resultatet ska användas och förankra det 

inom organisationen. Var tydlig gentemot deltagarna om hur 
resultatet ska användas för att ge dem realistiska förväntningar.

5. Kom överens med deltagarna om hur resultatet återkopplas.

6. Spelet är resurskrävande men genom noggrann planering 
kan det ge mycket goda resultat.

Ty
c

k
a

Tips!

Dagarna kräver många medhjälpare/experter från 
organisationen. Dokumentera uppdrag och ansvar för 
alla moment före, under och efter dagarna.

Det är bra att ha en förträff med speldeltagarna så att 
de får realistiska förväntningar på dagarna.

Tänk noga igenom vilka som bjuds in och sammansätt

ningen av lagen.
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Matchmaking

Matchmaking är ursprungligen en metod för att skapa mötes
platser mellan förtroendevalda, tjänstemän och ungdomar. 
Metoden används för att skapa dialog mellan grupper som 
vanligtvis inte möts. Metoden går ut på att utifrån givna fråge

ställningar låta deltagarna diskutera fram olika lösningar. Meto

den är även prövad mot andra målgrupper än ungdomar med 
goda resultat. Matchmaking är en bred och kostnadseffektiv 

metod som är lätt att anpassa utifrån målgrupp och tema.

Steg för steg

1. Identifiera målgrupperna och formulera en tydlig frågeställ
ning att diskutera under Matchmakingen. 

2. Sätt tydliga avgränsningar kring vad man ska samtala om, 
desto mer detaljerad fråga desto bättre resultat. 

3. Fundera på vilka förtroendevalda och/eller tjänstemän som 
ska bjudas in till matchmakingen. 

4. Boka tid och plats och bjud in deltagarna i god tid – arbeta 
aktivt med uppsökande inbjudan.

5. Satsa på en bra gruppledare/konferencier. Det är viktigt med 
en person som fångar, vägleder och engagerar deltagarna. 
När man hanterar komplexa frågor som det finns en konflikt kring 
finns ett mervärde i att låta en extern part leda gruppen. 

6. Ha ett tydligt syfte för dagen, både inom arbetsgruppen och 
för deltagarna.

7. Kom överens med deltagarna om hur resultatet från match

makingen ska återkopplas.

Ty
c

k
a
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Tips!

Varje matchmaking-tillfälle bör vara högst en halvdag.

Matchmaking är en bra metod att använda för att 

träffas och föra samtal mellan olika parter. 

Ha inte för stora samtalsgrupper och avsätt tid till 
 lära-känna-övningar för att få en så avslappnad miljö 
som möjligt. 

Uten mat og drikke duger matchmakingen ikke!
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Miljö och trygghetsvandringar

Metoden har använts i Sverige under många år. En miljö- och 
trygghetsvandring sker med de boende och verksamma i ett 

avgränsat geografiskt område. Tillsammans med behöriga 
besluts fattare från kommunen, bostadsbolag och olika myn

digheter ser man på närmiljön utifrån ett miljö- och trygghets-
perspektiv och föreslår förbättringar. 

Syftet med vandringarna är att få en diskussion om vad som 
kan göras bättre, vems ansvar åtgärderna ligger på och vad 
de boende själva kan bidra med för att förbättra sin närmiljö. 

Vandringarna leder ofta till konkreta diskussioner mellan de olika 
deltagarna.

Steg för steg

1. Definiera området som ska miljö- och trygghetsvandras och 
vad syftet med vandringen är.

2. Tänk på en spridning av deltagare (ålder, kön, funktionsned

sättning etc.). Bjud inte bara in utan arbeta även uppsökande.

3. Se till att ha ekonomiska medel för åtgärder klara före miljö- 
och trygghetsvandringen. Storleken på pengen spelar mindre roll 
än att det faktiskt finns möjlighet att åtgärda några synpunkter.

4. Kom överens med deltagarna om hur resultatet återkopplas.

Ty
c

k
a

Tips!

Fotografera och dokumentera vandringen.

Besvara alla synpunkter, ett nej är bättre än tystnad.

Anpassa vandringen utifrån syftet och målgruppen.
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Närdemokratiområden
Arbetet med närdemokratiområden grundlades inom ramen 
för det tidigare EU-projektet MötesplatS Medborgare (MSM). 
Inom Engagera Mera har arbetet med närdemokratiområden 
fortsatt. Arbetet innebär att kommunen förbinder sig att föra en 
ökad dialog i frågor som berör människor boende och verksam

ma i det specifika området. Närdemokratiområdena har möj
lighet att inom vissa ramar väcka frågor som de själva önskar 
diskutera.  

Närdemokratiområdena syftar till att ta tillvara det lokala  
engagemanget.

Ty
c

k
a
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Göra

För trappsteget Göra arbetar Uddevalla kommun i dagsläget 
inte med specifika metoder. Göra är ett trappsteg som man 
kan välja att använda tillsammans med samtliga metoder som 

beskrivs i handboken. 

Grundtanken med detta trappsteg är att deltagarna ansva

rar för genomförandet och förverkligandet av det som kommer 

fram under en medborgardialogprocess med stöd från kom

munen. Ett exempel är att efter en medborgarbudget låta de 
som lämnat det vinnande förslaget vara med och ansvara för 

planeringen och genomförandet av resultatet.g
ö

ra
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Medborgarbudget

Metoden medborgarbudget kommer ursprungligen från 
 Brasilien där den använts för att motverka korruption och öka 
förtroendet för politiken. Metoden har spridit sig till Europa och 
används mer och mer inom de nordiska länderna. Uddevalla 

var en av de första kommunerna i Sverige med att använda 

metoden. Det finns olika sätt att använda metoden. Gemen

sam nämnare är att medborgarna får ett direkt eller rådgivande 
inflytande över ett givet budgetområde. Vid en medborgarbu

det ska aldrig medborgarnas beslut överprövas!

Medborgarbudget används för att:

a) Göra budgeten begriplig och visa på komplexiteten i be

slutsfattandet. Genom att bjuda in medborgare och be om 

deras synpunkter på prioriteringar, inkomster/utgifter kan man 
få ökad förståelse och acceptans för till exempel neddrag

ningar i verksamheter.

b) Medborgare ska kunna komma med egna förslag utifrån 
en given ekonomisk ram.

c) Medborgare/grupper av medborgare kan ges möjlighet att 
besluta utifrån färdiga förslag.

Steg för steg

1. Fundera på inom vilket område medborgarbudgeten ska 
användas – vad ska deltagarna vara med och besluta om och 

hur stor är budgeten? 

2. Vilka ska bjudas in – specifik målgrupp eller alla?

3. Hur ska medborgarbudgeten genomföras – med hjälp av ett 
digitalt verktyg, genom fysiska möten eller både och?

4. Var tydlig med syftet och förmedla det till deltagarna så att 
alla förstår vad processen går ut på.

5. Arbeta aktivt för att nå målgruppen.

6. Planera för hur resultatet från medborgarbudgeten återkopp

las både inom organisationen och till medborgarna. 

b
e

stä
m

m
a
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Tips!

Lägg mycket tid och kraft på informationen.

Glöm inte att skapa engagemang även internt 
inom den berörda verksamheten.

Återkoppla, återkoppla, återkoppla!
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Utvärdering
Varje genomförd medborgardialog bör utvärderas. Utvärde

ringen bör omfatta både resultatet och processen för medbor
gardialogen.

Redan i planeringsfasen bör man besluta om hur medborgar
dialogprocessen ska utvärderas. Mål bör fastställas och indi
katorer bör tas fram för att kunna följa upp om önskat resultat 
uppnåtts. I utvärderingen är det värdefullt att involvera de med

borgare, förtroendevalda och tjänstemän som deltagit för att 
få deras syn på resultatet och processen. Utifrån utvärderingen 
finns möjlighet att göra förbättringar inför nästa medborgardia

log.

Involvera deltagarna i utvärderingen

Deltagarnas utvärdering av medborgardialogprocessen utgår 
från kommunens värdegrund.

• Upplevde deltagarna att medborgardialogprocessen  
 genomfördes professionellt?

• Upplevde deltagarna att deras synpunkter bemöttes med  
 respekt?

• Upplevde deltagarna att de fick möjlighet att framföra sina  
 åsikter?

• Var det en bra metod att använda för att föra dialog?

Jämställdhetsanalys

• Finns det några skillnader på pojkar/flickor/män/kvinnors  
 upplevelse av medborgardialogen?
• Har pojkar/flickor/män/kvinnor erbjudits samma förutsättningar  
 för att delta?
• Tas pojkar/flickor/män/kvinnors synpunkter tillvara på i lika  
 hög grad i beslutsunderlaget?
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Vad ska utvärderingen innehålla?
dialogens syfte och mål

• Vad var dialogens ursprungliga syfte och mål?
• Varför valdes dessa?
• Ändrades syftet eller målsättningen under processens gång, 

och i så fall: varför och hur?
• Har syftet och målet uppnåtts?

Graden av inflytande
• Vilken grad av inflytande tilldelades deltagarna?
• Uppnåddes önskad grad av inflytande?
• Var det rätt grad för omständigheterna?

Metoder och verktyg

• Vilka metoder och verktyg användes?
• Varför valdes dessa?
• Var det rätt metoder och verktyg för syftet?
• Vad fungerade bra/mindre bra?

Vem deltog?

• Översikt över eventuell målgruppsanalys utifrån målgrupps-
matrisen

• Vilka grupper försökte man nå?
• Nåddes målgrupperna?
• Var det rätt målgrupp?
• Hur många deltog?
• Demografisk analys av deltagarna (socio-ekonomisk status, 

utbildning, ålder, kön m.m.)

resurser och insatser

• Direkta kostnader för medborgardialogprocessen (t.ex. med

arbetartid, möten, kommunikation, metodstöd/verktyg)
• Indirekta kostnader (t.ex. deltagarnas tid, volontärtid)
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Slutord
Sju år går fort. Vi har samarbetat kring metodutveckling för att 
stärka medborgarinflytandet i Uddevalla och Fredrikstad. När vi 
tittar tillbaka på var vi befann oss för sju år sedan och var vi är 
idag så ser vi vilken resa vi gjort. Kommunfullmäktige har antagit 
ett systematiskt arbetssätt med medborgardialog vilket nu är en 

del i Uddevalla kommuns styrmodell. 

Genom Engagera Mera har metodutvecklingen genom

förts inom Uddevallas och Fredrikstads ordinarie verksamheter. 

Projektledningen har varit ett stöd och bollplank i arbetet, men 
verksamheterna har ägt sina egna processer. Genom detta 
arbetssätt har vi skapat en större förankring, förståelse och ett 
intresse för medborgardialogarbetet. Nu finns en bred grund 
att stå på i det fortsatta arbetet och många medarbetare i 
organisationen har kunskap och erfarenhet av att genomföra 
medborgar dialogprocesser.

Förhoppningen är att denna handbok ska vara ett stöd när 
organisationen planerar och genomför medborgardialog-
processer.

Cornelia Kirpensteijn

Demokratiutvecklare i Uddevalla kommun

Projektledare Engagera Mera 

Camilla S eidsvold

Demokratiutvecklare i Fredrikstad kommune
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Med hjälp och inspiration från Sveriges kommuner 

och landsting, medborgardialog-projektet.

Foto: Uddevalla kommun, sxc.hu

Uddevalla kommun | kommunen@uddevalla.se | 0522-69 60 00
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Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavd/integration Junogatan 2 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon +46522696049 
annette.jonasson@uddevalla.se 

Demokratiberedningen 
 
    

Påminnelse om Systematiskt arbetssätt med 

medborgardialog 
2018-06-13 antog kommunfullmäktige de nya reviderade riktlinjerna för det 
systematiska arbetssättet med medborgardialog. Revideringen skedde i samband 
med översynen av kommunens övergripande påverkanskanaler. I detta arbete 
ingick även att tydliggöra syfte och mål med dialogen. § 5 Systematisk arbetssätt 

med medborgardialog ingår i ”Riktlinjer för styrning och ledning”. Efter 
revideringen har rubriken ändrats till Principer för medborgardialog och ligger 
som § 6 i dokumentet. 

§ 6 Principer för medborgardialog  

Vad är medborgardialog?  

Med medborgardialog menas att involvera och föra samtal med människor i 
frågor och förändringar som berör dem i rollen som invånare eller kunder/brukare 
i Uddevalla kommun. I det systematiska arbetssättet med medborgardialog 
likställs medborgardialog med brukardialog. Medborgardialog kan även 
genomföras med andra intressenter, exempelvis företagare eller personer som 
arbetar inom kommunen men bor på annan ort. Den enskildes deltagande i 
medborgardialog är frivilligt och styrs av intresse.    
Syfte   

Genom att arbeta med medborgardialog främjas delaktighet bland våra 
kommuninvånare vilket kan leda till en gemensam känsla av ansvar och 
tillhörighet.  Förtroendevalda och tjänstemän får ett bredare underlag att basera 
sina beslut på vilket leder till att de i större utsträckning kan balansera olika 
intressen och ta ansvar för helheten. Arbetet med medborgardialog strävar mot att 
stärka den representativa demokratin.   
Grundläggande förhållningssätt  

Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska sträva efter att stärka den 
demokratiska jämlikheten. Kommunen ska prioritera att nå grupper som har svårt 
att göra sin röst hörd.    
Det är inte alla frågor som lämpar sig att föra dialog kring. Att genomföra 
medborgardialoger kan vara resurskrävande i både tid och pengar, varför det är 
viktigt att alltid värdera nyttan med dialogen i relation till kostnaden. Att 
genomföra medborgardialoger kan också vara ett sätt att hushålla med resurser 
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långsiktigt, då förutsättningarna att beslut är väl förankrade och att resurser läggs 
på ”rätt” saker stärks. Frågor som inte är påverkbara är aldrig aktuella för dialog. 
Gränsdragningen för vilka frågor där dialog är lämpligt förs i samråd mellan 
förvaltning och nämnd.    
Utgångspunkten är att arbetet med medborgardialog ska starta i ett tidigt skede i 
de utvalda dialogprojekten. När kommunen bjuder in till dialog ska det alltid vara 
tydligt vilken grad av inflytande deltagarna kan förvänta sig. När graden av 
inflytande definieras ska delaktighetstrappans fyra steg utgås ifrån; veta, tycka, 
göra, bestämma. Kommunens arbete med medborgardialog ska präglas av 
tydlighet och transparens.  
Vid planering, genomförande och utvärdering av medborgardialogprocesser ska 
jämlikhetsperspektivet beaktas för att säkerställa att alla oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder får likvärdiga 
förutsättningar att delta och komma till tals. 
Genomförande och uppföljning  

Samtliga nämnder ska årligen i arbetet med budgetdialog samt verksamhetsplan 
och budget utse lämpliga objekt alternativt områden för arbete med 
medborgardialog. Vid genomförande av medborgardialoger är handboken för 
medborgardialog vägledande. Medborgardialoger i Uddevalla kommun ska 
utvärderas tillsammans med dem som deltagit. Resultatet av medborgardialogerna 
ska alltid återkopplas till deltagarna på kommunens hemsida.  
Samtliga nämnder ansvarar för att följa upp arbetet med medborgardialog. 
Uppföljningen ska ske genom nämndernas ordinarie uppföljningsrutiner i 
styrkorten.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Annette Jonasson 
Utvecklare 
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Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavd/integration Junogatan 2 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon +46522696049 
annette.jonasson@uddevalla.se 

Demokratiberedningen 
 
    

Påminnelse om svaret på medborgarförslaget om Öppna 

och offentliga informations-och dialogmöten  
2020-01-29 besvarade kommunstyrelsen medborgarförslaget från Nils Carlsson 
med flera, angående arrangemang av öppna och offentliga informations-och 
dialogmöten för medborgarna. 
I svaret som gavs, så hänvisade vi dels till kommunens Principer för 

medborgardialog, som beskrivs i ”Riktlinjer för styrning och ledning” (antogs av 
kommunfullmäktige 2018-06-13). Dels hänvisade vi till uppdraget från 
kommunstyrelsen som säger att vi ska genomföra en årlig medborgardag (ärende 
2018/00885). Syftet med en kontaktdag är att skapa möjlighet till personlig 
kontakt och dialog mellan kommunens invånare och kommunens ledning. 
Medborgardialogen som sker utifrån ett förutbestämt ämne, sker på och i 
samarbete med Kontaktcenter efter ordinarie öppettid. 
Beslut i kommunstyrelsen 2019-10-30, § 264 
att införa medborgardialog upp till fyra gånger per år 
att nämnderna representeras av presidiet inklusive förvaltningschef 
att partier i kommunfullmäktige även kan representeras av gruppledare 
att träffarna marknadsförs 
att medborgardialogen genomförs på och i samarbete med Kontaktcenter efter 
ordinarie öppettid.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Kommunledningskontoret 
 
 
Annette Jonasson 
Utvecklare 
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