
  
Utses att justera Martin Pettersson 
Justeringens plats och tid Bohusläns museum, 2020-04-08 Paragrafer §§ 8-13  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Nina Möller 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Elving Andersson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde  
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02  
 

 
Sammanträde Demokratiberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Varvet, stadshuset, kl.13:30-15:50 
  
Ledamöter Elving Andersson (C), Ordförande 

Louise Åsenfors (S), 1:e vice ordförande 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Sharif Baseey (S) 

Martin Pettersson (SD) 

 
  
  
Övriga Nina Möller, utvecklare 

Anna Partanen, minoritetskonsulent, § 8 

Anna Svensson, avdelningschef, kultur-och fritidsförvaltningen 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP), ordförande för de kommunala råden för 

äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 304815  

Information om förvaltningsområdet för finska språket förslag 
till nya riktlinjer för arbetet med de nationella minoriteterna 

Sammanfattning 

Anna Partanen, minoritetskonsulent på Arbetsmarknadsavdelningen, berättar om hur 

Uddevalla arbetat med att ta fram riktlinjer för arbetet med de fem nationella 

minoriteterna; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Arbetet utifrån det 

finska förvaltningsområdet har pågått sedan 2013, men nu behöver det vidgas till att 

omfatta samtliga nationella minoriteter. Ett förslag till riktlinjer har varit ute på remiss 

under vintern och kommer att beslutas nu under våren 2020.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 283727  

Information om ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2020/00114  

Avstämning demokratipriset 2020 

Sammanfattning 

Utvecklare Nina Möller informerar om vad som gjorts kring annonsering inför att utse 

en vinnare av Uddevalla kommuns demokratipris 2020 och vilka nomineringar som 

hittills har inkommit. Demokratiberedningen utgör jury och beslut fattas vid nästa 

sammanträde, den 7 maj. Sista dag att nominera personer/företag/organisationer är den 

15 april. Priset delas ut av i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. 

I de fall nomineringarna är bristfälliga kan kommunledningskontoret höra av sig och be 

om en tydligare motivering utifrån riktlinjerna för demokratipriset.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 304813  

Planering politikertorg under nationaldagsfirandet den 6 juni  

Sammanfattning 

Anna Svensson, avdelningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen, deltar för att 

planera upplägg, m.m. inför årets firande av nationaldagen på Gustafsberg och den del 

som handlar om genomförande av ett ’Politikertorg’ som prövades vid samma 

evenemang år 2019. Utifrån gällande Coronaläge hålls planerna på nationaldagsfirande 

vilande än så länge. Diskussion förs om att skjuta på Politikertorget och arrangera det i 

samband med något annat evenemang under höst/vinter. Ordförande undersöker andra 

möjligheter och återkommer till Demokratiberedningen vid ett senare tillfälle.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Fredrik Södersten (M) lyfter frågan om att framåt hösten utvärdera hur Corona har 

påverkat demokratin på olika sätt, positivt och negativt. Demokratiberedningen kan 

göra sin analys utifrån Uddevallaperspektiv, SKR kommer säkerligen att göra någon 

nationell analys som kan kompletteras med hur det blev här lokalt.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2020-04-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 304812  

Diskussion om de kommunala råden, utvärdering, m.m 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande i Socialnämnden samt i de kommunala 

råden, deltar på sammanträdet för att berätta om vad som gjorts inom de kommunala 

råden under innevarande mandatperiod. Under hösten/vintern har man genomfört en 

utvärdering av hur råden fungerar och en gemensam diskussion om resultaten förs.  

Ordförande i råden, ordförande i Demokratiberedningen och en representant från 

oppositionen ska nu ha ett möte och arbeta vidare med att ta fram förslag till 

förbättringar utifrån de synpunkter som inkommit i utvärderingen. Presidiemöten inför 

råden kommer fortsättningsvis att hållas inför sammanträden.  

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att notera informationen.  

 

 


