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§ 14

Dnr KS 305580

Diskussion om medborgarförslag inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning

Aya Norvell, tillförordnad förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, är
inbjuden till sammanträdet för att ha en gemensam diskussion om hur förvaltningen
arbetar med de medborgarförslag som inkommer.
Relativt ofta är frågor i gränslandet mellan samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen och diskussioner förs inte sällan mellan
förvaltningarna i beredningsarbetet. Samhällsbyggnad är den nämnd som i dagsläget får
flest medborgarförslag och antalet har också ökat under senare år. Förvaltningen
försöker i så stor utsträckning som möjlighet se till att förslagen hanteras inom den
maximala handläggningstiden på ett år, men ibland är det svårt att prioritera dessa
ärenden. Förvaltningen ser positivt på ett framtida samarbete med
kommunledningskontoret för att utveckla arbetet med medborgarförslag.
Demokratiberedningen beslutar att notera informationen.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen.

Justerandes signatur
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Protokoll
Demokratiberedning

2020-05-07

§ 15

Dnr KS 305581

Information om utvärdering Medborgarbudget för att stoppa
segregationen
Sammanfattning

Linnéa Lindgren, samordnare på arbetsmarknadsavdelningen, berättar om den
utvärdering som är gjord av den medborgarbudget som genomfördes under 2019.
Utvärderingen gjordes som en enkät och svarsfrekvensen landade på knappt 40%, vilket
försvårar möjligheterna att dra några direkta slutsatser av resultatet. De som svarade var
i stort nöjda med upplägg med mera. Något som dock lyftes var att yngre personer i stor
utsträckning saknades i processen. Nuvarande situation med anledning av
Coronavirusets påverkan gör att man behöver fundera över hur arbetet kan fortsätta
framöver, med de begränsningar av mötessammankomster som finns och dylikt.
De aktiviteter som nu pågår inom ramen för de olika arbetsgrupper som bildades i
medborgarbudgeten har påverkats stort av Coronapanedmin, och man har försökt ställa
om och göra annat än man tänkt från början eller skjuta vissa saker på framtiden med
förhoppningen att det kan genomföras till hösten istället. De grupper som finns är
Rättighetsgruppen, Föreningsgruppen och Kulturmötesgruppen.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen.
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Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr KS 278420

Information om arbetet med ungdomsfullmäktige
Sammanfattning

Charlotte Gerd, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, berättar om arbetet med
Ungdomsfullmäktige. Arbetet kom så långt att ett val genomfördes och därefter var det
ett mingel där alla träffades. Efter det har sammanträdena ställts in till följd av
Coronapandemin och förvaltningen får fundera över hur man ska göra framöver.
Demokratiberedningen signalerar att det är av största vikt att hitta vägar och lösningar
att ändå genomföra ett sammanträde före nästa val.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att notera informationen samt
att rekommendera kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra ett sammanträde med
Ungdomsfullmäktige före sommaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr KS 2020/00114

Beslut om Uddevalla kommuns demokratipris 2020
Sammanfattning

Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en
enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt
värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av
diskriminering i Uddevalla. Priset kan inte tilldelas verksamheter inom
kommunkoncernen.
Nomineringen för 2020 års pris har varit öppen för allmänheten mellan 1 januari och 15
april, och har annonserats i lokalmedia, sociala medier och på kommunens webbsida.
Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en prissumma på 10 000
kronor. Kommunfullmäktiges demokratiberedning utgör jury.
Demokratiberedningen diskuterar de inkomna nomineringarna och beslutar gemensamt
att 2020 års demokratipris ska tilldelas Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom.
Med anledning av att nationaldagsfirandet är inställt beslutar demokratiberedningen
även att priset istället kommer att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-30.
Inkomna nomineringar.
Beslut

Demokratiberedningen beslutar
att utse Försvarsutbildarna Uddevalla Ungdom till mottagare av Uddevalla kommuns
demokratipris 2020 med följande motivering:
För deras insatser för att ge ungdomar med olika bakgrund en bra och givande
sysselsättning på lika villkor och där personlig utveckling, självständighet och förmåga
till problemlösning sätts i centrum. Verksamheten handlar om att ge insikter och
kunskap om samhällets krisberedskap och försvar, och att kunna ta ansvar för både sig
själv och andra under varierande omständigheter. Genom utbildning stärker man
individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser i Sverige och i
världen och stärker grundläggande världen som demokrati och rättvisa, yttrande- och
tryckfrihet, fred och frihet och mänskliga rättigheter.
att priset kommer att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
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Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr KS 303909

Övriga frågor
Sammanfattning

Frågan om ifall sammanträden kan genomföras via TEAMS framöver kom upp och
förhoppningsvis kommer det att vara möjligt att för enskilda delta på distans i
framtiden, även om själva mötet kommer att genomföras på plats i en fysisk
sammanträdeslokal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

