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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2021-03-10 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-03-10  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen/Teams-möte, kl.13:30-15.00 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Ulrika Lundström (V), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Louise Åsenfors (S) 

Ole Borch (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Manal Keryo (UP) 
 

Övriga  
 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 

Stefan Skoglund (S), ordförande kommunala rådet för äldre samt 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Jens Sahlin, vice ordförande kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

Håkan Magnusson, vice ordförande kommunala rådet för äldre  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

 

Ulrika Lundström utses till justerare 

 

Information om förändrad dagordning: kommundirektör Peter Larsson har lämnat sent 

återbud på grund av annat möte. Punkt tre om förvaltningens bemötande av medborgare 

skjuts därför på till nästkommande möte.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2019/00186  

Information från SKR nätverk för att utveckla medborgarbudget 
för demokratisk och social hållbarhet 

Sammanfattning 

På SKR:s nätverksträff 2021-02-24 deltog ca 12 representanter från nio olika kommuner 

som alla befinner sig i olika faser av medborgarbudgetprojekt. SKR gav inledningsvis 

tips och råd för digitala möten med medborgare och hur kommuner kan ställa om 

digitalt i de olika stegen i medborgarbudgetprocessen. SKR presenterade även digitala 

plattformar som finns för medborgardialog och medborgarbudget: consul.org, 

decidim.org, visual budget, maptionnaire.com. Kommunerna fick dela med sig av sina 

erfarenheter samt diskutera möjligheter och utmaningar med digitala möten. 

 

Eslövs kommun höll en presentation om sin medborgarbudget inom 

landsbygdsutveckling. I Eslöv får boende på landsbygden direkt inflytande över årliga 

investeringsmedel. Alla boende i området får lägga förslag som syftar till att förbättra 

den fysiska miljön, antingen som en förbättring av något befintligt eller nyinvestering. 

Eslöv,Trelleborg och Nässjö har alla gjort liknande medborgarbudgetprojekt och haft 

hjälp av varandra i processen. Vad gäller medborgarbudget i andra kommuner har till 

exempel Fagersta kommun avsatt en halv miljon till en medborgarbudget för unga, för 

ökad trygghet och minskad ohälsa.  

  

På sammanträdet informeras beredningen om de samtal om medborgarbudget och 

medborgardialog som genomförts inom samhällsbyggnads förvaltningsledning och 

nämndspreside. Under samtal med förvaltningsledning den 3 mars diskuterades flera 

lämpliga objekt för medborgarbudget. Mötet med nämndspresidiet den 4 mars 

resulterade i att nämnden avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram specifika 

objekt för medborgarbudget till nästa planeringsdialog.  

 

Under sammanträdet diskuteras hur information om medborgarbudget kan paketeras 

och nå in till fler nämnder och verksamhetsområden.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Presentation, SKR Medborgarbudget, 24 februari 2021 

Presentation, Eslöv Medborgarbudget 24 feb 2021 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

  

att notera informationen 
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Demokratiberedning 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2021/00092  

Information digital signering via Open E 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns nya E-tjänstplattform Open E innehåller en funktion för digital 

signering av protokoll. Digital signering innebär kortfattat att justerare och ordförande 

via E-tjänsten får protokollet skickat till sig med e-post. Efter genomläsning kan 

protokollet underkännas eller godkännas genom en digital signatur. Identifiering sker 

via BankID men andra alternativ kan också erbjudas. 

 

När ett protokoll har justerats kommer det sista bladet att förses med en digital stämpel 

med en unik kod samt namn och personnummer på justerarna. Det protokollet som 

publiceras på nätet har dock inte personnummer på sig, i enlighet med kommunens 

riktlinjer för publicering av allmänna handlingar. Lathundar finns för hur 

förtroendevalda rent praktisk ska gå tillväga steg för steg för att justera digitalt.  
 

Ett förslag från kommunledningskontoret läggs fram i kommunfullmäktige den 10 mars 

då beslut väntas fattas om att tillämpa digital justering av protokoll. Det är sedan upp till 

ordförande i varje nämnd/beredning att fatta beslut om att börja med det.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-03 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

 

att notera informationen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 2021/00155  

Rapport från det kommunala rådet för äldre och det kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning 

Sammanfattning 

Ordförande och vice-ordförande för de kommunala råden för äldre (KRÄ) och det 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (KRF) delger under 

sammanträdet resultat från en utvärdering som råden gjort.   

 

De frågor som behandlas i råden upplevs som relevanta. Organisationerna träffas inför 

rådens möten för att bereda vilka frågor som ska behandlas i råden.   

 

Områden som fungerat mindre bra är återkopplingen från politiker, där råden upplever 

att klagomål och önskemål inte besvaras.  

 

Råden önskar också komma in som remissinstans i beslutsärenden som rör 

medlemmarna.   

 

Politikernärvaron på mötena är ett område där det har brustit men som dock har blivit 

bättre. Genom kommunens sammanträdeskalender är det lättare att se till att möten inte 

krockar för politikerna.  Ett problem som lyfts när det gäller närvaron är att om KRÄ 

har möte på förmiddagen är det en del avhopp av politiker till KRF:s möte på 

eftermiddagen. Fler gemensamma rådsmöten kan vara en lösning.  

 

När det gäller sammansättningen av politiker är upplevelsen att alla nämnder inte 

nödvändigtvis behöver närvara vid varje sammanträde. Istället kan en specifik 

nämndsrepresentant kallas in till rådsmöte vid behov beroende på vilka frågor som ska 

behandlas. Det bedöms dock inte behövas någon förändring av rådens 

riktlinjer/arbetsordning för en sådan ändring.  

 

Representationen av barn-och unga saknas i KRF och beror i sin tur på att det är få 

barn-och unga med i föreningarna. 

 

Under sammanträdet lyfter vice-ordförandena svårigheten för organisationerna att 

överleva ekonomiskt i pandemin när så många aktiviteter blivit inställda.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

 

att notera informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00755  

Erbjudande utbildning, avhopp från politiska uppdrag, helt eller 
delvis på grund av hot och hat, rapport från SKR 

Sammanfattning 

På senaste sammanträdet 2021-02-11 beslutade beredningen vilka förtroendevalda som 

bör ta del av SKR:s utbildning om hot och hat mot förtroendevalda. Även upplägget på 

utbildning diskuterades. SKR erbjuder en kortare utbildning (seminarium om 60-75 

min) som kan genomföras i anslutning till ett ordinarie möte, samt en längre utbildning 

(2-3 h) med tid för workshop. Beredningen hade önskemål om att börja med det kortare 

utbildningstillfället och sen eventuellt ta den längre utbildningen i ett andra steg.  

Beredningen bad förvaltningen kolla förutsättningarna för det upplägget. Förvaltningen 

har nu varit i kontakt med SKR och kan meddela att endast det första 

utbildningstillfället är kostnadsfritt, ett andra utbildningstillfälle kostar 15 000 kr. På 

sammanträdet den 10 mars kan beredningen fatta ett beslut om vilket upplägg 

kommunen ska gå vidare med.  

 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Information om utbildningen på SKR:s hemsida 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

  

att börja med den kortare varianten (60-75 min) av SKR:s utbildning om hot och hat 

mot förtroendevalda.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 


