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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Demokratiberedningen Sammanträdesdatum 2021-01-21 
    
Datum då anslag 
sätts upp  

Datum då anslag tas 
ner  

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunfullmäktige   
    
    

    
 

 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  Teamsmöte, kl. 17:00-18:20 
 

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

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 1-6 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
   

 
Ej närvarande Lennart Wennerblom (MP)  
   

 

 
  

Övriga deltagare   
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 § 1/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Victoria Dahlqvist (SD).  

Beslut 

  Till justerare utses Victoria Dahlqvist (SD).  
__________ 
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 § 2/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  
 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 3/2021 

Dialog/återkoppling kring digitala möten samt medborgarstämma 
 

Demokratiberedningen för dialog om föregående KF-möte som skedde digitalt samt 
medborgarstämma som också skedde digitalt.  
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari är beredningen överens om att 
presidiet ska delta på plats men övriga ledamöter och ersättare ska delta via teams.  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 4/2021 

Dialog inför nationaldagsfirande 
 

Demokratiberedningen för dialog inför kommande nationaldagsfirande.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 5/2021 

Uppföljning av beredningens uppgifter 
 

I samband med att budget 2019 antogs den 6 december 2018 fick kommunfullmäktiges 
beredningar uppdrag från kommunfullmäktige. Nedan gavs till demokratiberedningen:  
 
- Demokratiberedningen får i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en översyn 
av den politiska organisationen med målet att stärka kommunfullmäktiges roll.  
 
- Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och samhällsbyggnad 
tillsammans med KF Beredningar.  
 
- Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar.  
 
- Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina 
egna villkor? 
 
Beredningen för dialog om uppdragen och flera av pågående. Beredningen kommer fram till 
att avsätta tid föd ytterligare dialog om uppdraget ”Demokratins förutsättningar - hur att få 
medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor?” vid kommande möte.  
 
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 6/2021 

Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor anmäls.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


