
  
Utses att justera Ralph Steen 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-02-17 Paragrafer §§ 1-7  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Nina Möller 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Ralph Steen 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2020-02-13 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
  

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, stadshuset, kl.13:00-15:40 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Martin Pettersson (SD) 

 
  
  
Övriga Lina Wahlgren, strateg, kommunledningskontoret, § 1 

Kristina Mars, utvecklare, kultur- och fritid, § 2 

Nina Möller, utvecklare, kommunledningskontoret. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 301799  

Rapport om medborgardialog kring vision för stadsutveckling  

Sammanfattning 

Lina Wahlgren, utvecklare från Avdelningen för hållbar tillväxt 

(Kommunledningskontoret), berättar om en genomförd dialog som genomfördes den 14 

maj 2019 för att få fram bredare perspektiv i framtagandet av en vision för 

stadsutvecklingen i Uddevalla. Syftet var att få en större mångfald av aspekter på 

stadsutveckling, som saknats i den tidigare processen. Lina redogör för hur resultatet 

har använts och hur processen kring visionen har fortsatt efter dialogen.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 303760  

Rapport om dialoger kring ridanläggning i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kristina Mars, utvecklare från Kultur- och fritidsförvaltningen, berättar om de fem 

medborgardialoger kring en ny hästanläggning i Uddevalla kommun som genomfördes 

under 2019. Dialogerna resulterade i en mängd inspel kring viktiga värden när en 

anläggning ska tillskapas i kommunen. Även en kommunintern dialog hölls, där 

ytterligare en del idéer om vilka mervärden som är av betydelse för en ridanläggning i 

Uddevalla. Resultatet kommer att tas med som ett underlag i det fortsatta arbetet.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 283727  

Statusrapport ungdomsfullmäktige  

Sammanfattning 

Charlotte Gerd, enhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen har skickat kort 

information om nuläget som presenteras på sammanträdet. Nomineringsprocess pågår 

och omröstning kommer att genomföras 19-26 februari. Ett valresultat är planerat att 

tillkännages den 28 februari och ett första sammanträde planeras att hållas i mars.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2020/00067  

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2019.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-04 

Verksamhetsberättelse 2019 för demokratiberedningen, 2020-02-04 

Sammanställning medborgarförslag 2018, 2020-02-04     

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige 

  

att godkänna informationen 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 303759  

Information om medborgarbudget i Göteborgs stad 

Sammanfattning 

Utvecklare Nina Möller berättar om ett möte med utvecklingsledare med ansvar för 

demokrati i stadsdelen Majorna-Linné och stadsdelens genomförande av 

medborgarbudget under år 2018 och 2019. Första året var temat för medborgarbudgeten 

”trygghetsskapande åtgärder” och andra året var temat ”tillit och gemenskap” och 

resurserna som avsattes var 500 000 kr respektive 450 000 kr.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00114  

Information om demokratipriset 2020 

Sammanfattning 

Utvecklare Nina Möller informerar om tidsplanen för arbetet att utse en vinnare av 

Uddevalla kommuns demokratipris 2020, där demokratiberedningen utgör jury. 

Demokratipriset är reglerat i styrdokumentet Riktlinjer för Uddevalla kommuns 

demokratipris. Information finns redan på uddevalla.se, det har gjorts inlägg i sociala 

medier och annonsering i Bohusläningen kommer att genomföras under mars. Sista dag 

att nominera personer/företag/organisationer är den 15 april. Priset delas ut av i 

samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 295843  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

• Tjänstemannafunktionen avseende demokratifrågor är föremål för besparing 

inom Kommunledningskontoret.  Frågor om hur tjänstemannastödet till 

demokratiberedningen har ställts från ordförande till kommundirektören men 

ännu har inget svar lämnats.  

 

• Det har inkommit ett mail från processledaren för ÖK Idé som avser 

Funktionssätt Uddevalla och hur ingående organisationer upplever att det 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning fungerar. Utifrån detta 

samt en kännedom om att båda kommunala råden (för äldre samt för personer 

med funktionsnedsättning) ska ha utvärderats under slutet av 2019 avser 

demokratiberedningen bjuda in ordförande i råden, Ann-Charlotte Gustafsson, 

till en diskussion på nästkommande sammanträde. 

 

• Demokratiberedningen fattar beslut om att ändra samtliga sammanträdestider 

under 2020 så att tiden för sammanträdena är 13:30-16:30. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 

att demokratiberedningens sammanträden under 2020 ska börja kl. 13:30. 

 

 


