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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Demokratiberedningen Sammanträdesdatum 2021-03-25 
    
Datum då anslag 
sätts upp  

Datum då anslag tas 
ner  

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet    
    
    

    
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Teams-möte, kl. 17:00-19:50 
 

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Viktoria Dahlquist (SD) Vice ordförande 
 Ingela Rossi (S)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anna Vedin (M)  

 
Ersättare   

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 14-17 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
   

 
Ej närvarande Erik Andreasson (V)  
 Laila Persson (UP)  
 Lottie Lord (MP)  

 

 
 

Övriga deltagare Sven Martin Åkesson  
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 § 14/2021 

Val av ledamot att justera sammanträdets protokoll 
 
 Till justerare föreslås Victoria Dahlqvist (SD).  

Beslut 

  Till justerare utses Victoria Dahlqvist (SD).  
__________ 
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 § 15/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Övriga frågor   
 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 16/2021 

Uppstart av arbetet med kommunens politiska organisation för 
kommande mandatperiod 

 
Sven-Martin Åkesson presenterar sig själv och upplägg inför uppstart av arbetet med 
kommunens politiska organisation. Sven-Martin informerar bland annat om. 
 
- Rollen som politiker  
- Samspelet mellan organisation och styrning/ledning  
- Demokratiberedningens uppdrag och viktiga utgångspunkter för översynen  
- Organisation, styrning och ledning (uppdraget, struktur, kultur och arbetssätt  
- Vad behöver känneteckna styrning och ledning för att få ut maximal potential i en 

organisation? 
- Hur kan man hitta en balans mellan att skapa motivation/initiativkraft att utföra kontroll  
- Trender de senaste 30 åren  
- Komplexitet i kommunens utmaningar  
- Tillitsbaserad styrning och ledning  
- Direkt och indirekt styrning  
- Kommunens dubbla roller  
- Dynamiken mellan olika funktioner  
- Systematisk dialog  
- Vad är det som skiljer olika kommuner åt  

 
Arbetsgruppen för dialog om arbetet fragment. Bilder och sammanfattning skickas ut av Sven-
Martin. 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 17/2021 

Övriga frågor  
 

Thomas Alpner (M) informerar om remiss –från GR om dess politiska organisation som är  
utsänd för kännedom till partiernas.  

 
Demokratiberedningen för dialog inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april 
angående teknisk stöd och möjlighet för ledamöter med problem med uppkoppling att sitta i 
rum i stadshuset. Instruktioner skickas ut i samband med kallelsen. 

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 
 

 
 


