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Sammanträde Demokratiberedning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Varvet/ Teamsmöte, kl. 13:30 torsdagen den 08 april 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Andréa Kihl 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Uddevalla kommuns arbete för att förebygga och hantera hot och hat 

mot förtroendevalda, information från säkerhetschef Björn Segelod 
Dnr KS 311727  

Björn Segelod 

2.  Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år, 

minoritetskonsulent Anna Partanen presenterar förslag på reviderat 

upplägg  
Dnr KS 308112  

Anna Partanen 

3.  Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen- 

sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna 

synpunkter 2020 
Dnr KS 2021/00071  

 

4.  Rapport från Ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 2021/00076  

 

5.  Uddevalla kommuns Demokratipris 2021, lägesrapport 
Dnr KS 2021/00036  

 

6.  Information digital signering via Open E 
Dnr KS 311269  

 

7.  Övrigt 
Dnr KS 305375  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon +46522696049 

annette.jonasson@uddevalla.se 

Demokratiberedningen 

 

    

Minoritetspolitiken fyller 20 år 
På mötet med demokratiberedningen den 10 september så uppmärksammades att 

Sveriges nationella minoritetspolitik fyller 20 år. Demokratiberedningen 

diskuterade hur vi i Uddevalla kan uppmärksamma detta. Det förslag som 

beredningen landade i var att kolla upp om vi kan ”Live-streama” ett kort 

informationsmöte där förslagsvis ordförande håller i detta informationsmöte. En 

informationsfilm skulle kunna inleda detta digitala informationsmöte. Detta 

förslag på upplägg följs upp på nästa sammanträde. 

Förslag på upplägg av detta ”webbinarium” skulle kunna vara enligt följande: 

Tid: v. 49 (då finns en utställning om Sverigefinländare i Folkets hus) 

• Välkomstord Elving, ca. 5–10 min  

• Informationsfilm om nationella minoriteter och förvaltningsområdet för finska 

språket, ca. 2 min 

• Anna och Jarmo Uusitalo berättar om kommunens riktlinjer för nationella 

minoriteter och samråd med sverigefinnar, ca. 10 min 

• Vilka förväntningar har den sverigefinska minoriteten av 

minoritetslagstiftningen och kommunen? Ordf. Uddevalla finska förening, 

Kaarina Rämö Bandgren, 10–15 min.  

• Hur jobbar vår förvaltning med detta uppdrag? Vilka är våra mål? Elving 

intervjuar: Representanter från äldreomsorg (enhetschef Carina Henriksson, 

Skogslyckans vård- och omsorgsboende), BUN (enhetschef Gunnar Nyberg, 

Modersmålsenheten), KuF (bibliotekarie Mervi Kalliainen Marklund). Ca. 30 min 

• Muminsagostund av Mervi och Nina Wall, 10 min.  

 

Med vänlig hälsning 

Kommunledningskontoret 

 

Annette Jonasson   2020-10-01 

Utvecklare 

 



 
 

              Andréa Kihl 
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*Siffrorna är baserade på vilket namn förslagsställaren har, inte vilket kön de själva identifierar sig som (en 

sådan statistik finns inte) 

 
Sammanställning av inkomna Medborgarförslag 2019 och 

inkomna synpunkter 2020 

Medborgarförslag 

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom 

medborgarförslag ska beredas så att de kan hanteras av kommunfullmäktige eller utsedd 

nämnd inom ett år från det att de har inkommit. 2019 inkom 100 medborgarförslag. 42 förslag 

kommer från kvinnor och 58 förslag kommer från män. 11 personer har inkommit med fler än 

ett förslag: av dessa är 3 kvinnor, 8 är män (varav en förslagsställare har lämnat sju förslag) * 

 

Antal förslag per nämnd 

Nämnd Antal förslag 

Samhällsbyggnad 52 

Kommunstyrelsen 27 

Barn och Utbildning 2 

Kultur och Fritid 17 

Socialnämnden 2 

 

Vad handlar medborgarförslagen om?  

Ett stort antal medborgarförslag handlar om att skapa tryggare trafiksituationer med 

utbyggnad av gång-och cykelbanor samt åtgärder för att få lägre hastigheter. Andra vanligt 

förekommande förslag är insatser i den offentliga miljön för att skapa ökad trivsel och hälsa. 

Det kan vara lekplatser, fotbollsplaner, utegym, badplatser, promenad-och motionsstråk, med 

mera. I flera fall rör förslagen upprustning och utveckling av befintliga platser.  

Beslut gällande medborgarförslag 

Beslut Antal förslag 

Avslår 28 

Bifall 5 

Besvarat 62 

Ej besvarat än 5 
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Diagram över beslut gällande medborgarförslag inkomna 2019: 

 

De flesta medborgarförslag blir ”besvarade” 

Om svaret är positivt eller negativt svårt att avgöra. Det är vanligt att hänvisa till pågående 

utredningar och arbete som sker i kommunen. Det förekommer också hänvisning till 

utredningar och pågående ärenden på nationell eller regional nivå. Ett vanligt svar är att 

kommunen ska ta med sig förslaget i kommande planering. Ibland leder ett besvarat förslag 

till ett konkret uppdrag till förvaltningen, till exempel att se över en utredning/plan. Hur 

arbetet fortlöper går dock inte att följa i själva ärendet.   

I flera beslut där medborgarförslag blir besvarade görs hänvisning till ekonomiska 

förutsättningar eller hänvisning till att det på andra sätt inte är lämpligt eller praktiskt 

genomförbart. Det finns därmed stora likheter i beslut där medborgarförslag besvaras och 

beslut där de avslås.  

 

Av de 5 medborgarförslag från 2019 som ej besvarats har alla inkommit från september och 

framåt.  Kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden behandlar dessa.  

Under 2020 inkom 93 medborgarförslag. Eftersom kommunen har ett år på sig att besvara 

dessa görs uppföljningen med 1 års eftersläpning (2022).   
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Synpunktshanteringen 

Tabellen nedan visar inkomna synpunkter som kommit in via E-tjänsten under 2020. I E-

tjänsten väljer medborgaren själv om de vill framföra beröm, klagomål eller ställa en fråga, 

därför redovisas svaren i de kategorierna:  

Synpunkter inkomna via E-tjänsten 2020 

Nämnd: Beröm Klagomål Fråga Totalt 

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 1 21 24 46 

Barn och Utbildningsnämnden 0 3 3 6 

Socialnämnden 0 14 0 14 

Kultur och Fritid 0 4 7 11 

Totalt alla nämnder: 1 42 34 77 

 

Det är dock betydligt fler synpunkter som kommer in till kommunen än de som syns i E-

tjänsten. I tabellen nedan inkluderas synpunkter som kommit in till kommunen via mail, 

telefon, fysiska besök i Kontaktcenter samt synpunkter via sociala medier- siffrorna blir då 

mycket högre. I nuläget finns inget sätt att, som i E-tjänsten, kategorisera om ärendet är en 

fråga, beröm eller klagomål. Sammanställningen nedan får därför betraktas som en 

uppskattning, men kan ändå vara av värde för kommunen att se. Framöver kommer 

Kontaktcenter direkt att redovisa ärendet som antingen ett klagomål eller beröm för att göra 

redovisningen enklare.  

Synpunkter inkomna via E-tjänst samt via Kontaktcenter och sociala medier (2020)   

Nämnd Beröm Klagomål Synpunkt/fråga Totalt 

Kommunstyrelsen 5 15 3 23 

Samhällsbyggnadsnämnden 19 215 224 458 

Barn och 

Utbildningsnämnden 

0 16 16 32 

Socialnämnden 2 15 29 46 

Kultur och Fritid 1 20 31 52 
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Vad handlar synpunkterna om i stort?  

Samhällsbyggnad får in fler synpunkter än någon annan nämnd. Klagomålen till 

samhällsbyggnad rör bland annat trafik, vägar, nedskräpning, nedmontering av lekplatser, 

otrygga platser, belysning, trängsel på serveringsställen (kopplat till pandemin och 

smittspridning) snöröjning och skötsel av allmänna ytor. Synpunkterna/frågorna är ofta ställda 

frågor inom ovanstående områden exempelvis: Finns det planer på en ny lekplats? Kan ni 

ordna mer belysning? Synpunkterna/frågorna kan också vara upplysningar till kommunen när 

medborgare ser att något är trasigt, felaktigt eller farligt i de offentliga miljöerna.  Berömmet 

handlar om att kommunen har gjort något fint i den offentliga miljön.  

Inom Kultur -och Fritid rör synpunkterna/frågorna bland annat simhall, badplatser och 

friluftsområden. Pandemin märks även här exempelvis i fråga om klagomål angående 

nedstängning av verksamheter och trängsel på allmänna platser, däribland badplatser. 

Barn-och utbildning har fått in klagomål om hanteringen av Covid19 i skolan (bland annat 

kritik att skolorna tillåts hålla öppet), skolmaten, men också synpunkter/frågor om 

distansundervisning, skolval och gymnasium.  

De klagomål som kommit till socialnämnden rör till stor del hantering av Covid19 i 

äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden.   

Inom Kommunstyrelsen handlar det om klagomål angående kommunens kommunikation utåt 

(exempelvis info på hemsidan om Covid19) men också övergripande synpunkter kring 

exempelvis jobb, miljö-och klimat och integration/flyktingmottagande.  
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Digital justering av protokoll 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  

Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 

handlingar. 

 

Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-

signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 

kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 

lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 

ordförande finner det lämpligt. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 
Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster som i sitt utbud erbjuder 

digital signering av handlingar. Förslaget att justera protokollen digitalt görs i ett led i 

att digitalisera kommunens verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges antagna 

Digitala Agenda. Flera kommuner i vårt närområde har sedan en tid tillbaka digitaliserat 

justeringsförfarandet 

 

Förslagets innebörd 
Elektronisk signering innebär att justeraren och ordföranden via en 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. 
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I samband med publicering på kommunens webbsida kommer dock inte personnummer 

att publiceras i enlighet med nämndernas rutiner för publicering av allmänna handlingar. 

 

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger sitt samtyckte till att kommunens politiska 

organ justerar sammanträdesprotokollen via Open ePlattform under förutsättning att 

respektive ordförande finner det lämpligt.  

 

Bedömda konsekvenser 

Kommunledningskontoret bedömer inte att förslaget föranleder några ändringar i de 

styrande dokument som reglerar justeringen; Reglemente för kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, Kommunfullmäktiges arbetsordning och Riktlinjer för en gemensam 

ärendehanteringsprocess eftersom dessa idag inte reglerar att protokoll ska signeras 

med en arkivbeständig bläckpenna. 

 

Förslaget bedöms på längre sikt effektivisera ärendehanteringen genom en snabbare 

justering och minskade ersättningar för resekostnader till stadshuset. Förslaget är även 

en viktig del i att skapa en obruten digital ärendehanteringsprocess, vilken kan 

färdigställas i samband med att e-arkiveringen av de allmänna handlingarna påbörjas. 

 

Förslaget utgör inget hinder mot att justerarna också träffas fysiskt. 

Kommunledningskontoret förstår att det i vissa fall kan finnas ett värde i att justerarna 

träffas fysiskt och diskuterar protokollets innehåll innan det signeras. 

  

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 


