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Sammanträde

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Plats och tid

Sammanträdesrum Varvet, stadshuset kl. 13:30 torsdagen den 8 oktober 2020

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Annette Jonasson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Bestämmande av sammanträdesdagar för demokratiberedningen
2021

Föredragande

Dnr KS 289389

Dnr KS 2020/00592
3.

Medborgardialog om boende och trygghet

Annette Jonasson

4.

Summering av betänkandet om det demokratiska samtalet

Annie Knutsson

Dnr KS 2020/00615
Dnr KS 2020/00614

Handlingar skickas den 2 oktober

5.

Information från SKR:s nätverk för medborgarbudget

Annette Jonasson

6.

Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år

Annette Jonasson

7.

Övriga frågor

Dnr KS 2019/00186
Dnr KS 308112

Dnr KS 303909
- SCB:s arrangemang Demokratidagen – pandemins effekter på
demokratin, 9 oktober.
-

Deltagande på ungdomsfullmäktiges kommande sammanträde.

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
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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.
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.

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kommunledningskontoret.
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Tjänsteskrivelse
2020-09-23

Handläggare

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

Bestämmande av sammanträdesdagar för
demokratiberedningen 2021
Sammanfattning

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Förslag till beslut

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

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Kommunikationsenheten

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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Handläggare

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

Medborgardialog om boende och trygghet
Sammanfattning

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Förslag till beslut

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

Genomförande och tidplan:
1. Tid för dialogen – ett av föreslagna tre alternativ:

Torsdag den 26 nov efter kl. 17:00.
2. Deltagande i dialogen (ca 20 personer):

o Demokratiberedningens ledamöter (7)
o 1 politiker från respektive nämnders presidie (5)
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o Kompletterande politiker från de partier i KF som inte är representerade enligt
ovan
o Ordf. i stiftelsen Uddevallahem (1)
o Förvaltningschefer (alt annan chef som delegeras av FC) (5)
o VD Uddevallahem (1)
o Björn säkerhetschef (1)
Detta blir ca 20 personer. Det betyder att vi kan bjuda in ca 30 fysiska medborgare.
3. Genomförande:

Både fysiskt och digitalt.
Max 30 fysiska deltagare (anmälan senast 9 november). Även anmälan till att delta
digitalt ska göras.
Moderator – Elving
”Sidekick” – Louise Summerar synpunkter och frågor från chatten, typ -”nu har vi fått
in synpunkter från våra digitala medverkande som lyder…” eller -”vi har en fråga från
en av våra digitala deltagare som lyder…”.
4. Tidplan och kommunicering:

På beredningens möte den 12 november görs en grundlig genomgång av hur
medborgardialogen kommer att genomföras. Skriftlig information ges till övriga
anmälda deltagare.
Kommunicera medborgardialogen via annons, hemsida, Facebook, mötesplatser,
trappuppgångar (via Uddevallahem).
Återkoppling av resultat görs via samma beslutade informationskanaler.
5. Syfte med medborgardialogen kring ämnet ”Boende och Trygghet”

Medborgardialog innebär att involvera och föra samtal med människor i frågor och
förändringar som berör dem i rollen som kunder/brukare och medborgare i Uddevalla
kommun. 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.
Steg att tilldela medborgarna (målgrupp vem som helst med intresse för frågorna):
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Ingen geografisk avgränsning (typ bara vissa stadsdelar), utan handlar om hela
kommunen.
Syftet är att få ett bredare underlag att basera beslut på som rör nya plan Integration
2030. Då trygghetsfrågan upplevs vara en mycket viktig fråga just nu så passar det bra
att välja just det området i planen som heter ”Boende och Trygghet”.
Dialogen bör utgå från vissa givna frågeställningar, förslagsvis utifrån de tre föreslagna
strategiska ställningstaganden i området:
➢ 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.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till Sebastian Johansson

Annette Jonasson
Utvecklare
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Handläggare

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

Deltagande i SKL nätverk för att utveckla medborgarbudget
för demokratisk och social hållbarhet
Sammanfattning informationsärende

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

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Bildspel MBB Helsingfors 30 sept
Förslag till beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen till protokollet

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till Sebastian Johansson

Annette Jonasson
Utvecklare
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OmaStadi
Medborgarbudget
i Helsingfors

Utnyttja kunskap
och expertis hos
individer och
grupper

Möjliggör för
självmotiverade
medborgerligt
engagemang och
aktivitet

Skapa lika
möjligheter för
allas deltagande

Helsingfors modell för deltagande

1. Samskapande med
medborgarna
Funktionella och likvärdiga
tjänster

2. Samarbeta med lokalsamhället
I befintliga och gemensamma
områden

Deltagande i processer och
beslutsfattande
Helsingfors - den öppna och
engagerande staden

Medborgarnas kunskap
och färdigheter
Tillsammans för en
bättre stad

3. Aktivism och
volontäraktiviteter
Vår stad är skapad av oss

4. Positiva
serviceupplevelser
Du har kommit till rätt ställe
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Tio områden i modellen för deltagande och påverkan

Samverkan i
stadsdelar

Regionalt deltagande

Samverkan
med
näringslivet

Medborgarbudget

Förvaltningarnas arbete
med deltagande

Volontäraktivteter

Öppna data

Initiativ och
återkoppling

Påverkansgrupper

Digitalt
deltagande

Regionalt deltagande

Nya
användningsområden för
stadens
anläggningar

Medborgarbudget
Varje år, avsätter Helsingfors stad 8,8 miljoner Euros
av sin budget för medborgarna att ge förslag och
besluta om hur det ska användas.
Pengar har reserverats för både projekt för hela
staden och för de olika stadsdelarna.
Stadsdelarna har fått resurser utifrån antalet boende
Alla kan lämna förslag. Alla över 12 år som bor I
Helsingfors får rösta.
Pengar kan användas för både investeringar och
aktiviteter

OmaStadi – vad vi har gjort
En öppen
administration
av staden har
utvecklats

Ökat
intresse för
staden och
beslutsfattande

Utvecklingen
av processen
för medborgarbudget har
varit öppen
och
inkluderande

Stärka
dialogen och
samverkan
mellan
medborgare
och Staden

Den mest
omfattande
digitala
röstningen i
Finland

Röstdeltagandet
bland unga
har varit
särskilt högt

Meborgarbudget i Helsingfors

IDÈER/
Förslag

RÖSTNING

PLANERING

Utvärdering av förslag
 800 medborgare har lämnat förslag
 1300 inlämnade förslag
 839 förslag har gått vidare

 49 705 som röstat
 8,6 % röstdeltagande
 44 förslag att genomföra

Budgetering av förslagen
 8 medskapande workshops
 800 medborgare deltog
 200 experter från Staden
deltog

Röstdeltagande 2019
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Allt går att följa på Webben

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/?locale=sv

Hösten 2020

Hösten 2021
2022

Våren 2021

Idéer

Röstning

Hur vill du utveckla/ förbättra
staden?? Lämna dina idéer till!
omastadi.hel.fi

Rösta på förslag
omastadi.hel.fi

Samskapande
Vi samskapar idéer till konkreta förslag –
on-line. Du kan följa processen på
omastadi.hel.fi

Idégivning: vem som helst kan
ge förbättringsförslag till
Helsingfors stad

Samutveckling: man utvecklar
tillsammans idéerna till förslag i
enlighet med kriterierna. Stadens
sakkunniga gör
kostnadsberäkningar för förslagen

Implementering

Staden förverkligar de framröstade förslagen.
Du kan följa arbetet på!
omastadi.hel.fi

Omröstning: alla

helsingforsare som fyller 12
år under röstningsåret eller
är äldre än så kan rösta.

Genomförande: staden
förverkligar förslagen med
flest röster från alla områden

Kriterier: Hurdana idéer kan presenteras
inom den deltagande budgeteringen?
Idéerna kan gälla allt som staden gör.
Pengarna kan användas till stadens
tjänster, anskaffningar och investeringar.
Du kan även komma med idéer om något
helt nytt som kunde höra till stadens
tjänster eller verksamhet.

Idéerna och förslagen inom den deltagande
budgeteringen ska uppfylla dessa kriterier:
•

De ska följa Finlands lag och vara förenliga med stadens värden
och strategi.

•

De ska omfattas av stadens befogenheter.

•

Det är inte möjligt att anställa ordinarie personal via den deltagande
budgeteringen. Via den deltagande budgeteringen finansieras tjänster
och verksamhet som är tidsbundna till sin varaktighet.

•

De kan inte strida mot gällande planer eller stadens övriga gällande
beslut.

•

Ur den deltagande budgeteringen kan bidrag inte sökas för externa
aktörer utanför staden, såsom exempelvis för en förenings eller ett
företags verksamhet.

•

Kostnaderna för ett förslag kan vara högst hälften (50 %) av anslaget
för området.

•

Kostnaderna för ett förslag ska vara minst 35 000 euro.

Exempel på kriterier:
• Exempelvis polisens, TE-tjänsternas, Trafikledsverkets
och privata företags verksamhet samt tomter och
gatuområden som ägs av dem står utanför stadens
befogenheter. OmaStadi omfattar inte heller
samkommuner samt Helsingfors stads
dottersammanslutningar och affärsverk (t.ex. HRT, HST,
Heka Ab och Helen Ab).
• Organisationer, föreningar, samfund eller företag kan inte
ansöka om finansiering för sin egen verksamhet ur den
deltagande budgeteringen. Staden konkurrensutsätter
underleverantörerna i enlighet med bestämmelserna om
konkurrensutsättning.
• Staden ansvarar för genomförandet av förslagen som
valts i omröstningen. I genomförandet kan man ändå
samarbeta med organisationer, företag eller invånare.
• Om finansiering redan reserverats för förslaget i stadens
budget går det inte vidare till omröstning.

Vad är idégivning?
• Idégivningen är det första skedet i Helsingfors och idéer kan
lämnas under tiden 5–25.10.2020.
• Tidpunkten för idégivningen kan ändras på grund av
coronabegränsningar.
• Vi informerar om ändringar i tidtabellen på denna webbplats
och webbplatsen hel.fi.
• En hurdan idé skulle göra staden bättre för oss alla? Idéerna
kan vara lokala eller mer omfattande, de kan till och med vara
gemensamma för hela Helsingfors.
• Du kan komma med idéer ensam eller i grupp.
• Alla kan lämna idéer, oberoende av ålder eller bostadsort.

Vad händer efter att idén lämnats?
• När du har registrerat och sparat din idé på webbplatsen OmaStadi
är den offentlig och kan ses av alla.
• När idégivningsskedet avslutats förhandsgranskar stadens sakkunniga
idéerna.
• I förhandsgranskningen bedömer man om idéerna är i enlighet med
kriterierna och om de kan gå vidare till samutvecklingen.
• Senare i samutvecklingsskedet utvecklar man tillsammans idéerna till
förslag som uppfyller OmaStadis kriterier för omröstning.
• När du lämnat en idé i plattformen får du när samutvecklingen inleds en
inbjudan att delta i workshoppar, där idéerna utvecklas till förslag.

Vad händer ifall min idé inte följer
kriterierna?
• Du kan lämna en idé även om du inte är säker på om
alla kriterier uppfylls eller hur mycket genomförandet
av idén skulle kosta.
• Alla idéer granskas av staden.

• De idéer som uppfyller kriterierna går vidare till
samutvecklingen.
• Om din idé inte uppfyller OmaStadis kriterier
framskrider den inte för att genomföras i den
deltagande budgeteringen och du får ett meddelande
inklusive motiveringar om det.
• Du kan främja sådant som är viktigt för dig i staden
även via andra påverkningskanaler

Vad är samutveckling?
• I samutvecklingen görs de godkända idéerna till förslag som uppfyller OmaStadis
kriterier.

• Idéerna fungerar på så vis som byggmaterial för de förslag som uppkommer i
samarbete.
• Idéer som anknyter till samma objekt och tjänst kombineras och bereds inom samma
förslag, så att överlappande förslag inte uppkommer.

• Förslag görs upp i workshoppar i de olika områdena av staden och på webbplatsen
omastadi.hel.fi, där deras utveckling kan följas och kommenteras.
• Stadens sakkunniga deltar i utvecklingen av förslagen tillsammans med stadsborna.
• De sakkunniga deltar i workshopparna och kommenterar förslagen på webbplatsen
OmaStadi.
• De sakkunniga gör även en preliminär kostnadsberäkning för förslaget under
samutvecklingen och den kan ses på webbplatsen OmaStadi.
• När samutvecklingen avslutas gör stadens sakkunniga en slutlig kostnadsberäkning för
förslagen.
• De förslag som uppfyller kriterierna går vidare till omröstning.

Samutveckling i workshoppar
• Samutvecklingen startar i områdesvisa workshoppar, dvs. OmaStadi
Raksa-evenemang.
• I workshopparna görs förslag tillsammans med andra stadsbor
som lämnat idéer.
• Under workshopparna erbjuds hjälp med att göra upp förslag.
• Du kan även delta i workshopparna via fjärranslutning.
• De första workshopparna inom samutvecklingen är områdesvisa.
• Efter de områdesvisa raksa-evenemangen ordnas temabaserade
evenemang, där förslagen preciseras tillsammans med sakkunniga
från staden.
• Under de temabaserade raksa-evenemangen kan man även skapa nya
och innovativa verksamheter genom att förena olika idéer.

Vad är ett förslag?
• Ett förslag består av en eller flera godkända idéer som
lämnats på webbplatsen omastadi.hel.fi.
• I samutvecklingen kan man inte längre lämna in helt nya
idéer.

• Ett förslag kan ges för ett område eller för hela Helsingfors
gemensamt. Idéer som anknyter till samma objekt och tjänst
kombineras och bereds inom samma förslag.
• Ett förslag kan även ändras till gemensamt för hela
Helsingfors, om samma förslag har getts inom flera olika
områden och alla stadsbor har nytta av det.

Vad sker efter samutvecklingen?
• När samutvecklingen avslutats gör stadens sakkunniga
kostnadsberäkningar för förslagen.
• Efter kostnadsberäkningen går de förslag som uppfyller
OmaStadi-kriterierna vidare till omröstning
• Kostnadsberäkningen är ett ramverk, där förverkligade kostnader
för motsvarande tidigare objekt utnyttjas vid uppgörandet.
• När ramverket upprättas beaktas beroende på förslaget de förutredningskostnader som dess genomförande kräver, planeringsarbetet, byggkostnaderna
inklusive nödvändiga grundarbeten, löner för projektansvariga och andra
behövliga experter, material, apparater, maskiner samt informations- och
marknadsföringskostnader.
• De egentliga detaljerade kostnadsberäkningarna, de tekniska kravdokumenten
och genomförandeplanerna görs efter omröstningen för de projekt som går
vidare till genomförande.

Vad är omröstning?
• På hösten 2021 sker en omröstning om de förslag som blivit färdiga i
samutvecklingen.
• Alla helsingforsare som fyller 12 år under röstningsåret eller är äldre än
så är röstberättigade.
• I OmaStadi röstar man på förslagen inom ett valbart område samt för hela
Helsingfors gemensamt.
• Du kan exempelvis välja ditt eget bostadsområde (dvs. stordistrikt som ditt
bostadsområde tillhör), eller något annat område, vars förslag du röstar på.
• Varje väljare får automatiskt rösta på förslagen som gjorts gemensamt för
hela Helsingfors.
• Omröstningen är budgetering. När du valt röstningsområdet kan du välja så
många förslag som det ryms i den maximala budgeten för området i fråga.
• Du ser penningåtgången som en visuell stolpe i samband med varje val.

• Röstningen sker på samma sätt även för förslagen som gäller Helsingfors
gemensamt

Genomförande: Hur genomförs projekten?
• Helsingfors stad förverkligar förslagen med flest röster.

• Genomförandet inleds med gemensamma workshoppar för de
stadsbor som gett förslagen och Helsingfors stads sakkunniga.
• Under workshopparna kan innehållet i förslagen vid behov preciseras,
detaljer i kostnaderna kan behandlas och man kan komma överens om
stadsbornas deltagande i genomförandet av förslagen.
• Genomförandet av projekten som valdes i OmaStadi-omröstningen
2019 kan följas på webbplatsen för den förra omgången
• På uppföljningswebbplatsen kan man se hela processen från början till
slut, liksom hur projekten som röstats fram från idéer och förslag har
uppkommit.
• Stadens sakkunniga som svarar för genomförandet av projekten
uppdaterar webbplatsen.

Material

https://omastadi.hel.fi/pages/materiaalipankki?locale=sv

Medborgarbudget – ett spel
 ett spel hjälper medborgarna att
samskapa idéer för stadsutveckling
 gör medborgarbudget mer tillgänglig
och begriplig för medborgarna
 möjliggör en mer demokratiskt
involvering av medborgare.

Spelkort

https://omastadi.hel.fi/pages/materiaalipankki?locale=sv

Utvärdering, feedback och forskning
Feedback och utvärdering
Utvärdering av deltagare i idéinlämningsfasen(144 pers)
Utvärdering av deltagare vid idéinsamlingsträffar(149 pers)
Team and BIBU projekt utvärderingsworkshop 22.3. 2019
Intervjuer med experter och Team (7 pers)
Utvärdering av deltagare vid OmaStadi workshops (149 perss)
Utvärdering av planeringsfasen: för medborgare (50 pers) för experter + projekt grupp (53 + 7 pers)
Enkät om röstningsprocessen(395 pers)
Workshops
OmaStadi design jam September 2018
16.5. workshop med branschexperter

SKR nätverksdag för medborgardialog och civilsamhällesfrågor
29.10. workshop för stadens medborgare och experter
14.11. workshop för branschexperter

Research
Analys av röstningen, Helsinki Urban Research and statistics
Innehållsanalys av förslag och delrapport. University of Helsinki BIBU project
Avhandling Pia Laulainen 2019
Social media och media genomlysning forskning av Retriver company

Utmaningar i jämställdhet och
tillgänglighet från 2019
• Skillnader i deltagandenivå mellan olika regioner
• Skillnader i deltagandenivå mellan olika åldersgrupper
• Gruppen med lägst valdeltagandet är de över 75.
• Lågt deltagande av icke-finska och svensktalande i idé- och
samutvecklingsfaserna (ingen information om
röstningsfasen finns tillgänglig för språkgruppen)

• Webbplatsens tillgänglighet och användbarhetsfrågor
• Faktorer som påverkar deltagandemöjligheter är t.ex.
språkkunskaper, livssituation, funktionsvarationer, digitala
färdigheter

Minoritetspolitiken fyller 20 år
Handläggare

Demokratiberedningen

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

Minoritetspolitiken fyller 20 år
På mötet med demokratiberedningen den 10 september så uppmärksammades att
Sveriges nationella minoritetspolitik fyller 20 år. 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.
Förslag på upplägg av detta ”webbinarium” skulle kunna vara enligt följande:

Tid: v. 49 (då finns en utställning om Sverigefinländare i Folkets hus)
• Välkomstord Elving, ca. 5–10 min
• Informationsfilm om nationella minoriteter och förvaltningsområdet för finska
språket, ca. 2 min
• Anna och Jarmo Uusitalo berättar om kommunens riktlinjer för nationella
minoriteter och samråd med sverigefinnar, ca. 10 min
• Vilka förväntningar har den sverigefinska minoriteten av
minoritetslagstiftningen och kommunen? Ordf. Uddevalla finska förening,
Kaarina Rämö Bandgren, 10–15 min.
• Hur jobbar vår förvaltning med detta uppdrag? Vilka är våra mål? Elving
intervjuar: Representanter från äldreomsorg (enhetschef Carina Henriksson,
Skogslyckans vård- och omsorgsboende), BUN (enhetschef Gunnar Nyberg,
Modersmålsenheten), KuF (bibliotekarie Mervi Kalliainen Marklund). Ca. 30 min
• Muminsagostund av Mervi och Nina Wall, 10 min.
Med vänlig hälsning
Kommunledningskontoret
Annette Jonasson

2020-10-01

Utvecklare

Kommunledningskontoret
Arbetsmarknadsavdelningen
www.uddevalla.se

Postadress
Besöksadress
Telefon
45142 UDDEVALLA
Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2
E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se

0522-69 60 00
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