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Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av
ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för
medborgarna
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående behov av att Uddevalla kommun arrangerar ett öppet
och offentligt informations- och dialogmöte för medborgarna har inkommit till
kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att
besluta i ärendet efter remiss till kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Uddevalla kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med en mängd
medborgardialoger, till en början inom ramen för olika projekt och år 2014 antogs ett
”Systematiskt arbetssätt med medborgardialog”, som utgjorde en del av kommunens
”Riktlinjer för styrning och ledning”. Det systematiska arbetssättet reviderades och
antogs på nytt av kommunfullmäktige i juni 2018, numer omnämns det som ”Principer
för medborgardialog”.
En rad dialoger har genomförts genom åren, oftast utifrån en specifik fråga eller ett
specifikt område. Under 2018-2019 har det exempelvis hållits dialoger om kommande
översiktsplan, utformning av en temalekplats, behov av en framtida ridanläggning i
kommunen samt förslag och genomförande av aktiviteter för att bryta segregationen
tillsammans i Uddevalla. På nationaldagen prövades också en annan form av dialog, ett
så kallat politikertorg i samband med nationaldagsfirandet på Gustavsberg.
Politikertorget innebär att förtroendevalda från samtliga partier i kommunfullmäktige
fanns tillgängliga för allmänheten att föra samtal med eller ställa frågor till under en viss
tid av dagen.
Utöver ovanstående har kommunstyrelsen nyligen, 2019-10-30, fattat beslut om att
införa särskilda medborgardialoger på Kontaktcenter, med syfte att skapa möjlighet till
personlig kontakt och dialog mellan kommunens invånare och kommunens ledning.
Beslutet grundar sig i en tidigare motion till kommunfullmäktige om införandet av en
årlig medborgardag i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut innebär att det ska genomföras dialogmöten upp till fyra
gånger per år, kommunens nämnder ska vara representerade genom presidiet och
förvaltningschefen samt övriga partier i kommunfullmäktige. Ytterligare detaljer
kommer att arbetas fram inom den närmsta tiden. Beslutet går helt i linje med det som
också efterfrågas i medborgarförslaget från Nils Carlsson, m.fl. och därmed kan
medborgarförslaget anses besvarat.

Dnr KS

2019/00462

Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-11-19

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-19
Kommunstyrelsens protokollsutdrag Beslut 2018/885 KS § 264, 2019-10-30
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 171, 2019-06-13
Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av ett öppet och offentligt
informations- och dialogmöte för medborgarna, 2019-06-03
Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarförslaget besvarat

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kommunstyrelsen

Nina Möller
Utvecklare

Dnr KS 2019/00462

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

Protokoll
Kommunfullmäktige

2019-06-13

§ 171

Dnr KS 2019/00462

Medborgarförslag från Nils Carlsson m.fl. om arrangemang av
ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för
medborgarna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till
kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-17
Elving Andersson, Susanne Grönvall, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-06-18
Nils Carlsson
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslagets ärende:
Behovet av att Uddevallas kommunledning arrangerar ett öppet och offentligt informations- och
dialogmöte för medborgarna
Ditt medborgarförslag:
Efter att ha tagit del av en artikel i Bohusläningen 2019-06-01, där det framgår att badhusfrågan
uppenbarligen ännu inte är löst, blir man som kommunmedborgare djupt bekymrad. Vad är det som
händer i kommunledningen, eller rättare sagt vad är det som inte händer?
Lägg därtill rapporten från Sveriges Kommuner o Landsting (SKL) där det framgår att vissa kommuner
har misskött ekonomin med panikartade skattehöjningar inom de kommande åren som följd. Det gör
inte oss medborgare mindre bekymrade. Hur ser den ekonomiska planeringen ut i Uddevalla?
Skattehöjning på gång?
Gruppen Vårat Gäng har en bred förankring och vi får regelbundet synpunkter och förslag på frågor
som ”folk på gatan” tycker vi ska driva. Och nämnda artikel i Bohuslänningen var inget undantag. Och
många har föreslagit att Vårat Gäng arrangerar ett öppet och offentligt informationsmöte där
kommunledningen medverkar.
Och visst skulle vi kunna ta på oss det ”uppdraget”. Men vi anser att det är kommunledningens
skyldighet att arrangera ett sådant öppet och offentligt möte, ett Informations- och Dialogmöte, där
man möter medborgarna.
Och agendan för ett sådant möte är lång. Här är några förslag:
1.
Hur är det med badhuset? Är allt verkligen klart? Eller lever området vid Rimnersvallen
kvar i någon form för badhuset? Kan det bli två badhus, ett för allmänheten och ett för
tävlingssimningen?
2.
Och hur blir innehållet i det tillfälliga badhuset? Kommer även allmänheten få tillträde
eller är det endast skolorna och föreningslivet som får tider? Här är många seniorer oroliga.
3.
När kommer bygget i gång med ny brandstation?
4.
När är kajerna och dess områden i inre hamnen klara?
5.
I valrörelsen utlovades utveckling av Rimnersområdet till ett Idrottscentrum med bl a
en rackethall, som racketsporterna har ett stort behov av? På området finns också ett stort intresse
från en entreprenör att bygga en skidtunnel. Förekommer dialog med entreprenören i detta ärende?
6.
Vallöftet att flytta Stadshuset till centrum? Finns någon tidplan?
7.
Och i kombination med flytt av Stadshuset kan denna lämpligen koordineras med ett
”mini-kulturhus”, dvs lokal för max 1000 personer för musik och teater. Och därmed ge utrymme åt
såväl kultur som kommunens behovs
8.
Satsning på ökad trygghet såväl i centrum som i alla våra stadsdelar
9.
Stärka Uddevalla som turiststad. Här efterfrågas en effektivisering av att sälja
Uddevalla till turister samtidigt som evenemang anordnas för kommuninnevånarna. Finns planer på
att sammanföra Destination Uddevalla, Centrumutveckling och Uddevalla Turism AB till en effektiv
och säljande organisation? En sammanslagning av dessa tre organisationer, där kommunen redan
idag har ekonomisk medverkan i samtliga organisationer, skulle stärka effektiviteten.
10.
Arbetet med klottersanering, liksom åtgärder mot nedskräpning av cigarettfimpar på
trottoarer och offentliga blomsterkrukor
Så det är klart, uddevallaborna är måna om stad, men upplever samtidigt brist på kommunikation
från kommunledningens sida. Och många efterlyser, för att inte säga kräver, att kommunen bjuder in
till en offentlig och öppen information och dialog med medborgarna.

Vårat Gäng – Nils Carlsson, Per-Olof Eek, Ingela Hellberg, Kent Passbo, Håkan Kragnert, Tommy
Reinhardt m fl
Dagens datum:
2019-06-03

