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Föredragningslista
Demokratiberedning

2019-11-07

Sammanträde

Demokratiberedning

Plats och tid

Varvet. stadshuset kl. 13:30 fredagen den 15 november 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop samt val av justerande

Dnr KS 289389
2.

3.

Rapport från Hate Awareness day

Dnr KS 301800

Kl. 13:30-13:45
Catarina Svensson,
Emma Rossvik

Information om dialog i samband med arbetet med visionen för
stadsutveckling

Kl. 13:50-14:10
Elin Carlsson

Dnr KS 301799
4.

Information om kommunstyrelsens beslut om att införa årliga
medborgardagar

Nina Möller

Dnr KS 2018/00885
5.

Information om projekt för ensamkommande flickor

Nina Möller

Dnr KS 301798
6.

Information om valdeltagande EU-valet

Nina Möller

Dnr KS 301801
7.

Information om medborgarbudget

Nina Möller

Dnr KS 301802
8.

Avstämning nya ungdomsfullmäktige

Dnr KS 283727
9.

SKL-utbildning om medborgardialog, del 2

Dnr KS 301803

Kl. 15:10-15:25.
Katarina Hansson,
Charlotte Gerd
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Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

§ 264

Dnr KS 2018/00885

Uppdrag från kommunstyrelsen gällande införande av en årlig
medborgardag
Sammanfattning

Ett förslag har sedan tidigare om att skapa någon form av medborgardag. Syftet var att
skapa möjlighet till personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och
kommunens ledning. Kontaktcenter fick under våren 2019 i uppdrag att se över om
Kontaktcenter på något sätt kan vara involverade i denna process. Utifrån
Kontaktcenters syn ligger ett förslag på att Kontaktcenter blir en mötesplats för
medborgare och förtroendevalda och tjänstemän genom att tillfälle ges till möte och
dialog vid fyra fastställda tillfällen per år. Nämnderna kan ha med något förutbestämt
aktuellt ämne, men i huvudsak syftar träffen till att ge medborgarna en möjlighet att
träffa kommunens företrädare och ges möjlighet till dialog.
Under ärendets handläggning ajournerar sig kommunstyrelsen kl. 15:05-15:10.
Rolf Jonsson (L), Cecilia Sandberg (S), Paula Berger (S), Ingemar Samuelsson (S),
Anna Lena Heydar (S), Martin Pettersson (SD), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-26.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30§10
Demokratiberedningens protokoll 2018-12-07§43
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-13§206
Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och
Ralph Steen ( L) om en årlig medborgardag, 2017-03-03
Yrkanden

Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna med ändringar och tillägg i
förslaget enligt följande:
att införa medborgardialog upp till fyra gånger per år.
att partier i kommunfullmäktige representeras av gruppledare.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-10-30

Forts. § 264

att medborgardialogen genomförs på och i samarbete med Kontaktcenter efter ordinarie
öppettid.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-11-01
Christer Hasslebäck (UP), Jonas Sandwall (KD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-01 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-11-04
Avdelningschef kommunikationsavdelningen
Kontaktcenter
Kommunledningskontoret, demokratiutvecklare
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
Kommunfullmäktiges gruppledare
Ralph Steen (L)
Rolf Jonsson (L)
Monica Bang Lindberg (L)
Roger Johansson (L)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-09-26

Handläggare

Enhetschef Ulrika Billgren
Telefon 0522-69 61 50
ulrika.billgren@uddevalla.se

Uppdrag från kommunstyrelsen gällande införande av en årlig
medborgardag
Sammanfattning

Ett förslag har sedan tidigare om att skapa någon form av medborgardag. Syftet var att
skapa möjlighet till personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och
kommunens ledning. Kontaktcenter fick under våren 2019 i uppdrag att se över om
Kontaktcenter på något sätt kan vara involverade i denna process. Utifrån
Kontaktcenters syn ligger ett förslag på att Kontaktcenter blir en mötesplats för
medborgare och förtroendevalda och tjänstemän genom att tillfälle ges till möte och
dialog vid fyra fastställda tillfällen per år. Nämnderna kan ha med något förutbestämt
aktuellt ämne, men i huvudsak syftar träffen till att ge medborgarna en möjlighet att
träffa kommunens företrädare och ges möjlighet till dialog.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-26.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30§10
Demokratiberedningens protokoll 2018-12-07§43
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-13§206
Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och
Ralph Steen ( L) om en årlig medborgardag, 2017-03-03
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att införa medborgardialog fyra gånger per år,
att nämnderna representeras av presidiet inklusive förvaltningschef,
att träffarna marknadsförs, samt
att medborgardialogen genomförs på och i samarbete med Kontaktcenter efter ordinarie
öppettid.

Peter Larsson
Kommundirektör

Ulrika Billgren
Tf enhetschef
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Tjänsteskrivelse
2019-09-26

Expediera till
Kommunikationsavdelningen
Avdelningschef kommunikationsavdelningen
Kontaktcenter
Samtliga nämnder
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