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 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Demokratiberedningen 

 

2022-05-11  
 

 
Sammanträde Demokratiberedningen 
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Varvet kl.13:30-16:00 
  
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) 

 
Övriga Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar 

Anette Andersson, kommundirektör Kalmar 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 303472 

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ulrika Lundström utses till justerare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2021/00289 

 SCB:s medborgarundersökning 2021- samtal med Kalmar 
kommun 

Sammanfattning 

Johan Persson samt Annette Andersson deltar via länk. Samtalet handlar om varför 

Kalmar har så goda resultat i medborgarundersökningen, inom områdena förtroende och 

inflytande. I samtalet lyfter de följande:  

 

-Kalmar kommun har en stabil politisk majoritet och långsiktiga politiska mål som kan 

står sig över valen.  

 

-Arbete för att skapa framtidstro och stolthet över staden. Under 15-16 års tid har 

Kalmar vänt en negativt utveckling med strukturomvandling och arbetslöshet. Nu är det 

en växande stad med ett universitet och ordning på ekonomin.  

 

- Kommunen har, när det varit gynnsamt ekonomiskt läge, satsat på det som är synligt 

för medborgarna- till exempel simhall, idrottshall 

 

-Vid medborgardialoger har man har låtit medborgares åsikter få genomslag, till 

exempel vid översiktsplanen eller i bygget av den nya simhallen.  

 

Frågan lyfts också från beredningen hur Kalmar arbetar med att nå ut med de aktiviteter 

som händer i staden. Syftet är att Kalmarborna blir ambassadörer för de evenemang som 

sker i staden. En kommunikationsavdelning har byggts upp för att bättre kunna nå ut, 

också med det positiva som händer i staden.  

 

Frågan lyfts också hur Kalmar hanterar problemet med ”centrumdöd”. Kalmar har tagit 

fram en strategi för centrumutveckling med fokus på förtätning, bostäder och 

arbetsplatser. Universitetet har också en central placering.  

 

Efter samtalet diskuterar demokratiberedningen vikten av att komma överens i stora 

strategiska frågor och att vara proaktiv i kommunikation.   

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2022/00057 

Uddevalla kommuns Demokratipris 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun delar årligen ut ett pris för att främja insatser för demokratin i 

kommunen. Syftet med demokratipriset är att uppmärksamma och belöna en enskild 

person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnat om 

demokrati, mänskliga rättigheter, som motverkat diskriminering och/eller som visat 

civilkurage genom rådigt ingripande.  

 

Priset kan inte tilldelas verksamheter inom kommunkoncernen, eller anställda inom 

kommunkoncernen för något de gjort inom ramen för sitt uppdrag.  

 

Nomineringen för 2022 års pris har varit öppen för allmänheten mellan 3 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. 2022 har sju 

nomineringar från allmänheten inkommit. Juryn har möjlighet att utse egna pristagare, 

även om nomineringar inkommit från allmänheten. 

 

På sammanträdet diskuterar beredningen de olika potentiella pristagarna och 

beredningen beslutar i enighet om mottagare av demokratipriset 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 

Inkomna nomineringar      

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar 

 

att utse Anneli Lillmaa till mottagare av Uddevalla kommuns demokratipris 2022 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00698 

Presentation av aktiviteter för ökat valdeltagande 2022 

Sammanfattning 

Demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl presenterar handlingsplanen för ökat 

valdeltagande. Handlingsplanen är ett uppdrag som tilldelats av kommundirektören, på 

uppdrag av politiken. På beredningen diskuteras planen och beredningen får komma 

med synpunkter.  

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 318841 

Rapport från ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl ger en rapport från ungdomsfullmäktige. 

Den 21 april deltog ungdomsfullmäktige i en workshop genom ÖK idé, som handlade 

om samhällsutmaningar och hur de kan lösas gemensamt genom samverkan mellan 

föreningsliv-kommun. Ungdomsfullmäktiges närvaro och engagemang i samtalen 

uppskattades.  

 

Representanter från ungdomsfullmäktige har under våren varit ute på ett antal skolor för 

att informera om vad ungdomsfullmäktige är, inför höstens nominering och val. 

 

Terminens sista möte är den 19 maj. På dagordningen finns information och dialog med 

samhällsbyggnadsförvaltningen om stadsutvecklingen, beslut om budget samt 

medborgarförslag som blivit remitterat till ungdomsfullmäktige.  

 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2022-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 317292 

Övrigt 

Sammanfattning 

EU:s visselblåsardirektiv 

Information om arbetet med att tillrätta en visselblåsarfunktion i kommunen.   

 

Lights on/Skola som arena- projekt i Göteborg Stad för mer jämlika 

uppväxtvillkor  

Louise Åsenfors (S) informerar om projektet 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

att notera informationen 

 

 


