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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Varvet, stadshuset, kl.13:30-15:30 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Fredrik Södersten (M), deltar på distans, § 42–43 

Ralph Steen (L), deltar på distans 

Joceline Haddad (KD), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD) 

  
  
Övriga Annette Jonasson, utvecklare 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare  

Anna-Lena Pogulis, SKR 

Peter Toomar, VGR 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2020/00755  

Information om rapport från SKR om avhopp från politiska 
uppdrag helt eller delvis på grund av hot och hat samt verktyg 
för riskbedömning och möjliga åtgärder 

Sammanfattning 

Mötets ledamöter fick ta del av presentationer av Anna-Lena Pogulis, SKR och 

Peter Toomar, VGR. En dialog fördes sedan kring ämnet. Demokratiberedningen 

kommer att lyfta frågan på nytt nästa år när uppföljningsverktyget är färdigt att använda, 

för att sedan diskutera hur Uddevalla kommunen kan arbeta vidare med frågorna. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 309490  

Presentation av kommunens nya demokratiutvecklare 

Sammanfattning 

Andréa Kihl presenterade sig för beredningen, som alla önskade henne varmt 

välkommen till Uddevalla kommun och till demokratiberedningen. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KS 2019/00186  

Förberedelser inför möte med SKR om medborgarbudget 

Sammanfattning 

Annette Jonasson informerade om det nätverk som Uddevalla kommun deltar i kring 

medborgarbudget, samt från det senaste mötet den 26 november. På mötet den 11 

februari kommer Anders Nordh, SKR att medverka för att kunna stötta Uddevalla 

kommun i fortsatt arbete med medborgarbudget 2021–2022. Nästa nätverksmöte är den 

20 februari 2021. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 309489  

Summering av demokratiberedningens arbete 2020 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för demokratiberedningens arbete 2020 kommer att 

sammanställas och behandlas under mötet den 11 februari 2021. Ledamöterna 

reflekterade därför kring hur de upplevt året 2020. Några synpunkter som lyftes var: 

Pandemin 

- Pandemin har påverkat flera inplanerade aktiviteter som fått ställas in så som; 

medborgardialog kring ämnet Boende och Trygghet (område inom nya Plan Integration 

2030), uppmärksammandet av minoritetslagstiftningen 20 år, deltagande vid ”Häng på 

hamngatan” och Nationaldagsfirandet. 

- Pandemin har tvingat till digitala möten som också varit en styrka i vissa fall. Det har 

inneburit att politiker kunnat medverka på fler möten, då restiderna inte längre finns. 

- Pandemin kommer att bli långvarig och behovet av att föra dialog med 

kommuninvånarna kvarstår, vilket kommer att tvinga fram andra och nya sätt att mötas 

och samtala. 

- År 2020 får ses som ett ”mellanår” och de planeringar som gjorts under 2020 kan 

förhoppningsvis genomföras under 2021 i stället. 

Övrigt 

- Stor kraft har lagts på nytt reglemente för Ungdomsfullmäktige och igångsättning av 

det samma. 

- Beredningens uppmärksammande av kommunens antagna systematiska arbetssätt av 

medborgardialog, har inneburit att en översyn från samtliga nämnder genomförts utifrån 

uppsiktsplikten, vilket varit positivt. 

- Har kunnat medverka i SKR:s nätverk kring medborgarbudget, som genomförts i 

digital form. 

- Hackigt på tjänstemannasidan. Bra lösning med en vikarierande utvecklare i väntan på 

nyrekrytering. 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

- Ordförande tackade samtliga ledamöter för ett gott arbete under året 2020. Från 2021 

så utökas antal ledamöter från sju till nio, vilket kommer att resultera i att några lämnar 

demokratiberedningen och några tillkommer som nya ledamöter. Sharif Baseey, S har 

låtit meddela att han inte kommer att fortsätta i demokratiberedningen, varför 

ordförande passade på att tacka honom för arbetet som varit.  

- Ordförande och vice ordförande riktade ett särskilt tack till utvecklare Annette 

Jonasson, som under det senaste halvåret arbetat viss tid som ”vikarierande” 

demokratiutvecklare, i väntan på att nyrekrytering pågått.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 
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