
 

  
Utses att justera:                  Fredrik Södersten 
Justeringens plats och tid  Protokollet justeras digitalt Paragrafer §§ 15-21  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Andréa Kihl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Fredrik Södersten 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2021-04-08 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 
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Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid kl.13:30-16.30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Ulrika Lundström (V), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Joceline Haddad (KD) 

Louise Åsenfors (S) 

Ole Borch (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Manal Keryo Persson (UP) 
 

 

Övriga 

 

 

Björn Segelod, säkerhetschef (föredragande) §15 

Anna Partanen, minoritetskonsulent (föredragande)§16 

Helena Lennernäs, avdelningschef (åhörare) 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§1 Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Fredrik Södersten utses till justerare 
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 311727  

Uddevalla kommuns arbete för att förebygga och hantera hot 
och hat mot förtroendevalda, information från säkerhetschef 
Björn Segelod 

Sammanfattning 

Björn Segelod informerar om Uddevalla kommuns arbete med att förebygga och 

hantera hot och hat mot förtroendevalda. Uddevalla är relativt förskonat i dagsläget från 

problemet. En viktig del i det förebyggande arbetet är utbildning och god kännedom om 

de system och rutiner som finns.   

 

Under sammanträdet diskuteras bland annat hur fler förtroendevalda kan få kännedom 

om rekommendationer och checklistor som tagits fram i kommunen. Den 4 juni 2021 

genomförs en utbildning av SKR på temat hot och hat mot förtroendevalda. Inför 

utbildningen planeras ett större utskick/brev till berörda med mer information om de 

rutiner som finns.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 308112  

Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år, 
minoritetskonsulent Anna Partanen presenterar förslag på 
reviderat upplägg  

Sammanfattning 

Anna Partanen informerar om ett nytt upplägg för att uppmärksamma att 

minoritetspolitiken fyller 20 år. Planen under 2020 var att genomföra ett webbinarium, 

detta fick dock ställas in på grund av de nya coronarestriktionerna under senhösten. 

 

Nytt förslag på upplägg är att erbjuda en e-utbildning i kortformat (en så kallad Nano 

Learning) för att ta ett bredare grepp om nationella minoriteter och kommunens 

roll/ansvar. E-utbildningen kan skickas ut via mail, liksom andra e-utbildningar som 

kommunen gjort. Förslag på innehåll är exempelvis: personlig hälsning från 

kommunpolitiker, information om lagen nationella minoriteter, informationsfilm och 

kunskapstest. E-utbildningen kan också vara ett startskott för mer fördjupande 

utbildningsinsatser om intresse finns.  

 

Beredningen tycker förslaget låter intressant och betonar vikten av att även sprida 

informationsfilmen som gjorts till allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida.  

En annan synpunkt som förs fram är att informera på Inblicken innan så att mottagarna 

vet vad det handlar om när de får mailet med länk till utbildningen.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

att godkänna förslag på upplägg  

att notera informationen 
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Demokratiberedning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2021/00071  

Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen- 
sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna 
synpunkter 2020 

Sammanfattning 

Andréa Kihl går igenom sammanställningen av inkomna medborgarförslag 2019 och 

inkomna synpunkter 2020. 

 

Under sammanträdet förs bland annat diskussion om hur medborgarförslagen besvaras 

av kommunen. Frågan lyfts också hur kommunen i högre utsträckning kan få in 

synpunkter till kommunen via den strukturerade synpunktshanteringen.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna synpunkter 2020 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att godkänna handlingen 
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00076  

Rapport från Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Andréa Kihl informerar om senaste fullmäktigemötet den 23/3 och de ärenden som 

behandlats. 

 

Ledamöterna har nu fått en utbildning i kommunal demokrati och mötesteknik. Enligt 

arbetsordningen ska ledamöterna få en sådan utbildning, hädanefter kommer den att ges 

i samband med att Ungdomsfullmäktiges tillträder på hösten.  

 

Andréa visar årshjulet för Ungdomsfullmäktige, datum är satt för nominering den 23/8 - 

3/9 samt skolval 15/9-22/9. Informationsspridningen sker dock redan under april-maj. 

Sinclairs gymnasieskola är i slutfasen med att producera de marknadsföringsfilmer som 

de fått i uppdrag att göra åt Ungdomsfullmäktige.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen.  

 

 

Demokratiberedningens protokoll 2021-04-08 (Signerat) Sida 6 av 9



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00036  

Uddevalla kommuns Demokratipris 2021, lägesrapport 

Sammanfattning 

Andréa Kihl informerar om status för Demokratipriset. Annonsering i Bohuslänningen 

digitalt och i tryck har genomförts i slutet av mars. Relativt få nomineringar har dock 

kommit in än så länge. Ytterligare ett inlägg i sociala medier går därför ut i veckan. 

Sista datum för nominering är 15 april.  

 

Demokratiberedningen kan som jury också lämna egna förslag på kandidater.   

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

att notera informationen 
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-04-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 311269  

Information digital signering via Open E 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har godkänt att nämnder, utskott och beredningar kan börja med 

digital signering om ordförande finner det lämpligt. Vid justeringen av 

Demokratiberedningens protokoll den 8 april kommer digital signering att tillämpas. 

Lathund för hur det går till mailas ut till berörd justerare och ordförande när det är dags.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§1 Upprop samt val av justerare 


Sammanfattning 


Fredrik Södersten utses till justerare 


 







 


 


 


 
Protokoll 
Demokratiberedning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 15 Dnr KS 311727  


Uddevalla kommuns arbete för att förebygga och hantera hot 
och hat mot förtroendevalda, information från säkerhetschef 
Björn Segelod 


Sammanfattning 


Björn Segelod informerar om Uddevalla kommuns arbete med att förebygga och 


hantera hot och hat mot förtroendevalda. Uddevalla är relativt förskonat i dagsläget från 


problemet. En viktig del i det förebyggande arbetet är utbildning och god kännedom om 


de system och rutiner som finns.   


 


Under sammanträdet diskuteras bland annat hur fler förtroendevalda kan få kännedom 


om rekommendationer och checklistor som tagits fram i kommunen. Den 4 juni 2021 


genomförs en utbildning av SKR på temat hot och hat mot förtroendevalda. Inför 


utbildningen planeras ett större utskick/brev till berörda med mer information om de 


rutiner som finns.  


 


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar  


att notera informationen 
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Demokratiberedning 


 


2021-04-08 


 


 
 


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 16 Dnr KS 308112  


Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år, 
minoritetskonsulent Anna Partanen presenterar förslag på 
reviderat upplägg  


Sammanfattning 


Anna Partanen informerar om ett nytt upplägg för att uppmärksamma att 


minoritetspolitiken fyller 20 år. Planen under 2020 var att genomföra ett webbinarium, 


detta fick dock ställas in på grund av de nya coronarestriktionerna under senhösten. 


 


Nytt förslag på upplägg är att erbjuda en e-utbildning i kortformat (en så kallad Nano 


Learning) för att ta ett bredare grepp om nationella minoriteter och kommunens 


roll/ansvar. E-utbildningen kan skickas ut via mail, liksom andra e-utbildningar som 


kommunen gjort. Förslag på innehåll är exempelvis: personlig hälsning från 


kommunpolitiker, information om lagen nationella minoriteter, informationsfilm och 


kunskapstest. E-utbildningen kan också vara ett startskott för mer fördjupande 


utbildningsinsatser om intresse finns.  


 


Beredningen tycker förslaget låter intressant och betonar vikten av att även sprida 


informationsfilmen som gjorts till allmänheten, exempelvis via kommunens hemsida.  


En annan synpunkt som förs fram är att informera på Inblicken innan så att mottagarna 


vet vad det handlar om när de får mailet med länk till utbildningen.  


 


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar 


att godkänna förslag på upplägg  


att notera informationen 
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Demokratiberedning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 17 Dnr KS 2021/00071  


Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen- 
sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna 
synpunkter 2020 


Sammanfattning 


Andréa Kihl går igenom sammanställningen av inkomna medborgarförslag 2019 och 


inkomna synpunkter 2020. 


 


Under sammanträdet förs bland annat diskussion om hur medborgarförslagen besvaras 


av kommunen. Frågan lyfts också hur kommunen i högre utsträckning kan få in 


synpunkter till kommunen via den strukturerade synpunktshanteringen.  


 


Beslutsunderlag 


Sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna synpunkter 2020 


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar  


att godkänna handlingen 
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Demokratiberedning 


 


2021-04-08 


 


 
 


 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 18 Dnr KS 2021/00076  


Rapport från Ungdomsfullmäktige 


Sammanfattning 


Andréa Kihl informerar om senaste fullmäktigemötet den 23/3 och de ärenden som 


behandlats. 


 


Ledamöterna har nu fått en utbildning i kommunal demokrati och mötesteknik. Enligt 


arbetsordningen ska ledamöterna få en sådan utbildning, hädanefter kommer den att ges 


i samband med att Ungdomsfullmäktiges tillträder på hösten.  


 


Andréa visar årshjulet för Ungdomsfullmäktige, datum är satt för nominering den 23/8 - 


3/9 samt skolval 15/9-22/9. Informationsspridningen sker dock redan under april-maj. 


Sinclairs gymnasieskola är i slutfasen med att producera de marknadsföringsfilmer som 


de fått i uppdrag att göra åt Ungdomsfullmäktige.  


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar  


att notera informationen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 19 Dnr KS 2021/00036  


Uddevalla kommuns Demokratipris 2021, lägesrapport 


Sammanfattning 


Andréa Kihl informerar om status för Demokratipriset. Annonsering i Bohuslänningen 


digitalt och i tryck har genomförts i slutet av mars. Relativt få nomineringar har dock 


kommit in än så länge. Ytterligare ett inlägg i sociala medier går därför ut i veckan. 


Sista datum för nominering är 15 april.  


 


Demokratiberedningen kan som jury också lämna egna förslag på kandidater.   


 


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar 


att notera informationen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 


§ 20 Dnr KS 311269  


Information digital signering via Open E 


Sammanfattning 


Kommunfullmäktige har godkänt att nämnder, utskott och beredningar kan börja med 


digital signering om ordförande finner det lämpligt. Vid justeringen av 


Demokratiberedningens protokoll den 8 april kommer digital signering att tillämpas. 


Lathund för hur det går till mailas ut till berörd justerare och ordförande när det är dags.  


Beslut 


Demokratiberedningen beslutar  


att notera informationen 


 





