
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2021-02-25 
Sida  1 (10) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Demokratiberedningen Sammanträdesdatum 2021-02-25 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-03-16 

Datum då anslag tas 
ner 2021-04-07 

    
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  Teamsmöte, kl. 17:00-17:45 
 

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Viktoria Dahlquist (SD) Vice ordförande 
 Ingela Rossi (S)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
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Sekreterare 
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 Oskar Engdahl   
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
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Övriga deltagare Sven Martin Åkesson § 13 
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 § 7/2021 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).  
 

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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 § 8/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Presentation av Sven Martin Åkesson 
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs. 
__________ 
 
 
 

 
 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-02-25 
Sida 5 (10) 

 
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 9/2021 

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270) 

 
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion 
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges 
klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i 
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag. 
 
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030, tillhandahållna av SKR med 
dess samarbetspartners. Utbildningarna är anpassade för bland annat förtroendevalda i 
Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande Agenda 2030 på kommunal nivå. För att 
dessa utbildningar kan genomföras på ett smittsäkert sätt föreslår förvaltningen att de sker 
digitalt.  
 
Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild bilaga med avstämning 
utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs 
kommun. Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av 
kommunstyrelsen och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020. 

 
Utöver bilaga i förvaltningens verksamhetsplan har en rubrik om Agenda 2030 införts i 
förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs 
förtroendevalda beslutar. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av 
Agenda 2030 ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även 
för fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om 
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges 
klimatlag 
Bilaga 20200128 Motion Hur styra kommunen efter FN's Ha°llbarhetsma°l Agenda 2030 och 
Sveriges klimatma°l - Elisabeth 
Bilaga Agenda 2030 och Kungälv, bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022 2020-
09-25 

Förslag till kommunfullmäktige  

Motionen anses besvarad.  
__________ 
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Expedieras till: Karolina Tolic  

För kännedom till: 
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 § 10/2021 

Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd (Dnr KS2021/0188) 
 

Pierre Rehnlund (L) har genom Elisabeth Mattsson (L) inkommit med en motion om 
hållbarhetsråd. Kommunfullmäktige remitterade motionen till demokratiberedningen den 28 
januari 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om hållbarhetsråd 

Beslut 

Att anse motionen besvarad och ta med intentionen av motionen till det 
kommande arbetet med organisationsstrukturen. 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 11/2021 

Uppföljning av uppdrag "Demokratins förutsättningar - hur att få 
medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor" 

 
Demokratiberedningen för dialog kring uppdraget "Demokratins förutsättningar - hur att få 
medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor" som lämnats till beredningen 
att arbeta med under mandatperioden.  
 
Under ärendet diskuteras följande: 
- Engagemang hos medborgare 
- Ekonomisk plattform 
- Partistöd 
- Ökat politiskt engagemang 
- Procentuell fördelning av partistöd 
- Att eventuellt se över möjligheterna att revidera reglerna för partistöd som möjligt 

tillvägagångssätt för att påverka fördelningen av medel.  
 

 

Beslut 

Att till nästa sammanträde ha tagit fram en beredningsskrivelse för att få medborgare 
att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor.  

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 12/2021 

Övriga frågor 
 
 Under punkten diskuteras orienteringsarbete kring nationaldagsfirandet 2021.  
 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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§ 13/2021 

Presentation av Sven Martin Åkesson 
 

Sven-Martin Åkesson presenterar sig själv tidigare erfarenheter kopplade till arbetsuppgifterna 
med den politiska organisationen.  

 
Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 

 


