
 

  
Utses att justera Martin Pettersson 
Justeringens plats och tid Stadshuset, 2021-05-18 Paragrafer § 1-8  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Andréa Kihl 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Petterson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedning 2021-05-12 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Varvet/Teamsmöte, 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 
 

Peter Larsson, kommundirektör 

Annette Jonasson, utvecklare arbetsmarknadsavdelningen 

Andreas Roos, avdelningschef, samhällsbyggnad, planering  

Aya Norvell, avdelningschef, samhällsbyggnad, tekniska 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Martin Petterson utses till justerare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2  Dnr KS 311268  

Förvaltningens bemötande gentemot medborgare 

Sammanfattning 

Peter Larsson informerar om den senaste tele-och epostmätningen av kommunens 

service och bemötande. Mätningen har utarbetats i samarbete mellan SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) och konsulter och görs genom uppringning och skickande av 

epost till kommunen. Mätningen gör tre gånger per år. Frågeområden som väljs ut i 

mätningarna är vanligt förekommande frågor från medborgare. Samtalen mäts utifrån 

bedömningsfaktorerna: bemötande, intresse och engagemang, information, 

tillgänglighet och svar på frågan. 

 

I jämförelse med kommuner i liknande storlek har Uddevalla bättre resultat än snittet i 

dessa mätningar.  

 

Under sammanträdet ställer ledamöterna frågor om mätningen, resultatet och hur 

förvaltningen följer upp de fall där medborgare inte varit nöjda med bemötandet.   

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00291  

Resultat från genomförd medborgarundersökning utifrån 
områden i plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har beviljats medel från Delmos (delegationen mot segregation) för 

strategisk samverkan och gemensamt agerande kring segregation. Projektmedlen har 

använts till att förankra och implementera nya plan Integration 2030. För att få ett 

bredare perspektiv och underlag för kommande arbete, så har en extern aktör genomfört 

en medborgarundersökning för att få kommuninvånarnas synpunkter. Företaget HKL 

Research har intervjuat 500 Uddevallabor kring ett 20-tal frågeställningar inom planens 

tre utpekade områden; ”Boende och Trygghet”, Arbete och Studier”, samt ”Demokrati”. 

Personerna som intervjuats har varit väl spridda geografiskt i kommunen, samt väl 

representerade utifrån kön och ålder. Majoriteten av intervjuerna har utförts via telefon. 

Vissa grupper (bland annat ungdomar och utrikes födda) har även intervjuats direkt ute 

på gator/torg i Uddevalla. 

Områdesindelningen som använts är välfärdsindelning (13 områden). Alla områden är 

representerade och antalet intervjuade personer varierar mellan 21 och 91 från de olika 

områdena. 15 % är utrikes födda, vilket speglar kommunen väl. Av resterande är 47 % 

födda i Uddevalla och 38 % i övriga Sverige. Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 

% män. Åldersfördelningen är: 13 % 18–29 år, 18 % 30–39 år, 19 % 40–49 år, 28 % 

50–64 år och 22 % 65 år och äldre. 

 

HKL Research slutsatser: 

Majoriteten av invånarna i Uddevalla kommun är nöjda både med sitt område och med 

sin boendeform. 

De som upplever att det är svårt att hitta ett bra boende är framför allt de som är mellan 

30–34 år och de som idag bor i hyresrätt. Även invånare som är födda utanför Europa 

upplever att det är svårt att hitta ett bra boende. 

De områden där invånarna i kommunen helst skulle vilja bo är Centrala staden och 

Ljungskile, men även Bokenäs Västra, Söder och Herrestad är populära områden. 

82% av invånarna känner sig trygga i sitt närområde, 7% känner sig otrygga. Som det 

ofta visar sig när det gäller trygghet känner sig kvinnor mer otrygg än män. Vi ser även 

att personer som är födda utanför Europa utmärker sig genom att känna sig mer otrygga 

än övriga. De områden i kommunen där man känner sig minst trygg är Uddevalla norra, 

Uddevalla Östra centrum och Uddevalla Östra. 

12% upplever att det finns mycket kriminalitet i sitt närområde. 37% tycker att det är 

lite kriminalitet i området. 46% upplever ingen kriminalitet i sitt närområde. Mest 

kriminalitet i sitt område upplever de som bor i Uddevalla norra, där hela 37% upplever 

att det finns kriminalitet i området. 

20% av invånarna anser att Uddevalla kommun är en trygg kommun generellt. 

Ytterligare 68% tycker delvis att det är en trygg kommun. 12% tycker inte att 

kommunen är trygg. 

51% av invånarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda med kommunen som 

helhet. 13% är inte nöjda och övriga 36% är varken nöjda eller ej.  



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Majoriteten av invånarna känner att de kan få det jobb de önskar i Uddevalla kommun 

men det är trots det nästan var tredje invånare i arbetsför ålder som upplever att de 

behöver söka sig utanför kommungränsen för att få det jobb de önskar. 

Ca 60% tycker att Uddevalla kommun ger barn och unga möjlighet till en god start i 

livet när det gäller skola och utbildning, 11% tycker inte det. 

21% av invånarna saknar någon form av mötesplats utanför hemmet där man kan umgås 

med vänner och familj.  

 

Hälften av invånarna känner till hög grad att de är en del av samhället, 17% känner inte 

det. Några av anledningarna till att man inte känner sig som en del av samhället är 

arbetslöshet, hög ålder och pandemin.  

Var tredje invånare i kommunen skulle gärna prata med en politiker för att ställa frågor 

eller framföra sin åsikt. Det man framför allt vill prata om är trygghet, kriminalitet, 

skola, hur centrum ska utvecklas, invandringsfrågan och bostäder och helst vill man ha 

ett personligt möte med politikern. 

 

På sammanträdet den 12 maj diskuterar beredningen resultaten och hur vi kan ta tillvara 

på det som kommit fram i undersökningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Uddevalla kommun Medborgarundersökning 2021 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00036  

Uddevalla kommuns Demokratipris 2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns demokratipris utdelas årligen för att uppmärksamma och belöna en 

enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 

värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 

diskriminering i Uddevalla. Priset kan inte tilldelas verksamheter inom 

kommunkoncernen. 

 

Nomineringen för 2021 års pris har varit öppen för allmänheten mellan 7 januari och 15 

april, och har annonserats i lokalmedia, sociala medier och på kommunens webbsida. 

Uddevalla kommuns demokratipris utgörs av ett diplom samt en prissumma på 10 000 

kronor. Kommunfullmäktiges demokratiberedning utgör jury.  

 

6 nomineringar från allmänheten har inkommit varav 4 anses uppfylla kriterierna i 

riktlinjerna för priset. Nominering nr. 1 och nr. 5 avser kommunal verksamhet och kan 

därför inte anses uppfylla kriterierna.       

 

Under sammanträdet diskuteras de olika nomineringarna och beredningen beslutar till 

sist i enighet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-30. 

Inkomna nomineringar      

 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att utse Studieförbundet vuxenskolan väst till mottagare av Uddevalla kommuns 

demokratipris 2021 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00186  

Information om deltagande i SKR nätverk för att utveckla 
medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet 

Sammanfattning 

 

På sammanträdet deltar Andreas Roos och Aya Norvell från 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om planer på medborgarbudget i 

samband med kommande uppdrag inom förvaltningen. Bakgrunden till idén om 

medborgarbudget är arkitekttävlingen Europan som genomfördes 2019 och resulterade i 

ett vinnande arkitektförslag för området Dalaberg, Hovhult och Bulid. Nästa steg är att 

arbeta vidare med aktuell medborgarbudgetidé och kolla på möjligt upplägg och 

förutsättningar för projektet.  

 

Senaste träffen med SKR nätverket inom medborgarbudget var den 28 april. Giovanni 

Allegretti, forskare inom medborgarbudget deltog. Alla kommuner fick presentera var 

de befinner sig i medborgarbudgetprocessen och ställa frågor till Giovanni.  

 

 

Beslut 

  

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen till protokollet 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00289  

Information om anmälan till SCB:s medborgarundersökning 
2021 

Sammanfattning 

Kommunens anmälan är inskickad till SCB:s (statistiska centralbyråns) årliga 

medborgarundersökning som genomförs i Uddevalla hösten 2021. 

Medborgarundersökningen, där invånare får tycka till om sin kommun och dess 

verksamheter, görs av SCB på uppdrag av kommuner. Undersökningen har gjorts 

vartannat år i Uddevalla, senast 2018. Inför 2020 togs beslut om att avvakta och invänta 

till 2021 då SCB skulle lansera en reviderad enkät. Den reviderade enkäten har tagits 

fram i samarbete med kommuner. 

 

Uddevalla har beställt ett utökat urval för att kunna särredovisa områdena Tureborg, 

Dalaberg/Hovhult, Lane Ryr, Ljungskile, Bokenäs och Centrum. 128 frågor kommer att 

gå ut till 4800 slumpmässigt utvalda, från 18 år och uppåt. Resultat från undersökningen 

kommer att kunna presenteras under våren 2022.  

 

Beslut 

Demokratberedningen beslutar  

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2021/00076  

Rapport från Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Informationsspridning inför höstens nominering och val till nytt ungdomsfullmäktige 

har startat. Film och presentationsmaterial om Ungdomsfullmäktige har skickats ut och 

spridits till skolor och fritidsgårdar. Ytterligare utskick upprepas efter skolstart då 

nomineringsperioden startar. Kommande veckor kommer en nyhet att publiceras på 

Uddevalla.se och fler filmer beräknas bli klara. Filmerna har producerats av elever på 

Sinclairs gymnasiums estetiska program. 

 

Ungdomsförbunden ska utse egna representanter till ungdomsfullmäktige. Kontakten till 

ungdomsförbunden går via gruppledarna i kommunfullmäktige.  

 

Ungdomsfullmäktiges sista möte för terminen (och mandatperioden) är den 25 maj. 

På agendan finns bland annat förslag om ändring i Ungdomsfullmäktiges arbetsordning 

med fler möten per termin, användning av ungdomsfullmäktiges budget och  

marknadsföring av filmerna.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 310324  

Övrigt 

Sammanfattning 

 

Digital signering pausas 

Information om att digital justering pausas tills vidare. Det har kommit till 

kommunledningskontorets kännedom att den nuvarande leverantören för e-underskrifter 

inte uppfyller de krav som ställs för signering av handlingar som ska bevaras och 

arkiveras. 

 

Diskussion om resultatet av medborgarundersökningarna 

Beredningen diskuterar hur vi använder resultatet av de medborgarundersökningar som 

gjorts och som planeras framöver.  

 

Uddevalla kommun som MR- kommun (Mänskliga Rättigheter- kommun)  

Förslag lyfts från en ledamot om att kolla på vad som krävs för att Uddevalla skulle 

kunna bli en MR-kommun. Flera kommuner i Sverige har certifierat sig som MR- 

kommuner bland annat Piteå och Lund.  

 

  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen till protokollet 

 

 


