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Datum då anslag 
sätts upp  
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 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  Stadshuset plan 2, klockan 17:00-19:00 
  

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande  
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande  
 Anna Vedin (M)   
 Ulrica Brogren (S)   
 Ove Wiktorsson (C) §§ 1-6, 8 17:00-18:20  
 Elisabeth Mattsson (L)   
 Laila Persson (UP) §§ 1-6, 8 17:00-18:20  
 Erik Andreasson (V) §§ 1-6, 8 17:00-18:20  
 Gun-Marie Daun (KD)   

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 1–8 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
Ej närvarande Lottie Lord (MP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-19 
Sida 2 (10) 

 
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3 
Tillkommande och utgående ärenden .......................................................................................................................... 4 
Arbetsformer Demokratiberedningen ......................................................................................................................... 5 
Arbetsformer Kommunfullmäktige ............................................................................................................................. 6 
Demokratiberedningens uppdrag ................................................................................................................................. 7 
Kompetensutveckling för förtroendevalda ................................................................................................................. 8 
Dialog - vidare arbete efter beslut om politisk organisation ..................................................................................... 9 
Medborgardialog 2023 – genomgång av styrdokument .......................................................................................... 10 

 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-01-19 
Sida 3 (10) 

 
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

§ 1/2023 

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

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 2/2023 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Utgående ärenden: 

- Demokratiberedningens uppdrag (tas upp under arbetsformer demokratiberedningen. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 3/2023 

Arbetsformer Demokratiberedningen 
  
 Demokratiberedningen sammanträder 17:00-19:00 på följande datum 2023:  

- 19 januari 
- 23 februari 
- 16 mars 
- 27 april 
- 1 juni 
- 23 augusti 
- 28 september 
- 26 oktober 
- 23 november 
 
Thomas Alpner (M) inleder med att informera om demokratiberedningens arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Kommunsekreteraren får i uppgift att ta fram och skicka ut de styrdokument 
som rör beredningen. Gruppen är överens om att ge presidiet i uppdrag att göra en översyn av 
styrdokumenten, komma med förslag på eventuella revideringar och återkomma till 
demokratiberedningen för beslut. 
 
Thomas Alpner (M) betonar vidare att det ingår i demokratiberedningens uppgifter att värna 
om medborgarperspektivet och medborgardialogen. Ledamöterna för dialog om olika sätt att 
gå medborgarna till mötes och olika former av dialog. Kommundelsstämmor, öppet hus, 
enkäter/frågeformulär och samtal med enskilda politiker är några exempel som tas upp. Ett 
annat förslag som gruppen diskuterar är att aktivt möta olika grupper snarare än att bjuda in.  

Kommunsekreteraren får i uppdrag att, till nästkommande sammanträde, sammanställa de 
styrdokument som berör beredningen. 
 
Demokratiberedningens uppdrag:  
- Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och samhällsbyggnad 

tillsammans med KF Beredningar. 

Beslut 

  Dialogen antecknas.  
__________ 
Laila Persson (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
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 § 4/2023 

Arbetsformer Kommunfullmäktige 
Ledamöterna för dialog om klädkod på kommunfullmäktiges sammanträden. 
Demokratiberedningen är överens om att det inte finns någon fastslagen klädkod men att hel 
och ren gäller.  
 
I övrigt är demokratiberedningen överens om att mobiltelefoner, datorer och annan 
elektronisk utrustning ska vara på ljudlöst under fullmäktiges sammanträden.  
 
Ovanstående punkter ska inarbetas och/eller förtydligas i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige.  

Beslut 

  Dialogen antecknas. 
__________ 
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 § 5/2023 

Demokratiberedningens uppdrag 
 
Ärendet utgår.  
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 § 6/2023 

Kompetensutveckling för förtroendevalda 
Oskar Ivarsson, kommunsekreterare, presenterar ett förslag på heldagsutbildning för samtliga 
förtroendevalda. Utbildningen kommer bland annat att innehålla en presentation av 
förvaltningen, information om säkerhetsarbete samt information om kommunallagen och 
annan relevant lagstiftning.  
 
Demokratiberedningen föreslår att utbildningen hålls den 23 mars.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 7/2023 

Dialog - vidare arbete efter beslut om politisk organisation 
 

Efter föregående mandatperiods arbete med beslut gällande den politiska organisationen 
kvarstår två områden att fatta beslut om: 
 
- Arvoden till presidierna i sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden samt 

kommunfullmäktiges beredningar 
- Partistöd 

 
Ledamöterna för dialog kring de tre punkterna och är överens om att nya beslut behövs i 
frågorna.  

 
Demokratiberedningen är överens om att ge Thomas Alpner (M) i uppdrag att föra dialog med 
arvodesnämnden gällande justerade arvoden. Vidare får kommunsekreteraren i uppgift att till 
nästkommande sammanträde med demokratiberedningen ta fram en beredningsskrivelse 
gällande höjt partistöd.  

Beslut 

  Dialogen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 8/2023 

Medborgardialog 2023 – genomgång av styrdokument 
Styrdokumenten för medborgardialog behöver ses över och eventuellt revideras. 
Kommunsekreteraren får i uppgift att sammanställa samtliga styrdokument som berör 
beredningen och återkomma till nästkommande sammanträde.  

Beslut 

  Dialogen antecknas. 
__________ 
 
 
 
 



Protokollsanteckning Centerpartiet och Vänsterpartiet

Datum: 2023-01-11
Dnr:KS2022/2243- 113

Protokollsanteckning Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för
mandatperioden 2023 – 2026

Demokratiberedningen som består av kommunfullmäktiges presidium samt gruppledare från alla
partier i kommunfullmäktige tar varje mandatperiod fram en ny politisk organisation för nästkommande
mandatperiod. Demokratiberedningens ledamöter tar därmed fram spelregler och detta är ju också en
överenskommelse mellan partierna i Kungälvs kommunfullmäktige,

Framtagandet av denna politiska organisation för åren 2023-2026 har inte varit friktionsfritt och det
har funnits många kompromisser främst på de ekonomiska delarna. Den politiska organisationen
beslutades innan valet och det tog inte lång tid för den nytillträdda majoriteten att frångå den
beslutade organisation med att tillsätta fler ledamöter till beredningarna trots att det hade fungerat
med den ursprungliga organisationen.

Idag tar majoriteten ytterligare avsteg från det som beslutades i Demokratiberedningen och
Kommunfullmäktige genom att majoriteten frångå principen av att alla ledamöter (undantag presidiet) i
kommunstyrelsen ska sitta i ett utskott. Majoriteten valde att dubbelbemanna med en person från
majoriteten i två utskott med konsekvens att oppositionen blev utan en plats.

Om inte detta vore nog så valde man att ändra redan beslutade mötesdatum för att detta ska funka
för denna person så att alla andra i utskottet behöver planera om deras arbetsscheman.

Även under förra mandatperioden tog demokratiberedningen fram en politisk organisation och även
den frångicks för att anpassas till den “gamla” majoriteten där man tillsatte fler ordförande platser och
minska beredningar och KS.

Så vi ställer oss frågan om demokratiberedningen ska ta fram en ny politisk organisation om den
blivande majoriteten ändå ska frångå och anpassa den politiska organisationen efter majoriteten.

Ove Wiktorsson                                                               Erik Andreasson



Reservation och anteckning till protokollet gällande punkt §11, Val av ledamöter till KS 
utskott mandatperioden 2023-2026 samt ändring av mötesdag. 
 
Utvecklingspartiet inkommer med följande skrivelse till protokollet: 
 
Detta var mandatperiodens första kommunstyrelsemöte och inleddes med presentation av 
ledamöter samt deras förväntan. I stort sett samtliga ledamöter uttryckte en förhoppning 
och engagemang att verka för demokratins bevarande samt att utgå ifrån vilka vi är till för 
dvs våra skattebetalare.  
 
Det gick en halv dag innan majoriteten sänkte allas förväntan vad gäller att arbeta för 
demokratin. Vi grundar detta på följande: 
 
Det finns en överenskommelse tagen i Demokratiberedningen av samtliga gruppledare där 
principen är att varje deltagare i kommunstyrelsen skall ha en ledamotsroll i ett utskott. 
Inför dagens möte har det uppdagats för majoriteten att de får ett problem på grund av 
deras interna förhandlingar i majoritetskonstellationen. Deras platser räcker inte till utan de 
föreslår på sittande möte att majoriteten skall ta en oppositionsplats i utskottet för Bildning 
och Lärande i anspråk för att kunna fullfölja sin interna överenskommelse. 
Denna plats föreslås Mp att få. För att få ”lite plåster på såren” erbjuder man en adjungerad 
plats till oppositionen i utbyte. Detta i tron att bara man får betalt för en plats så är alla 
glada och säger Ja direkt. Så kanske majoriteten fungerar men det gör inte oppositionen och 
definitivt inte Utvecklingspartiet. 
Vad majoriteten inte beaktar är att de utan att blinka spenderar skattepengar på en 
kompensationsroll som inte bidrager i något värde för våra skattebetalare utan bara är en 
kostnad som uppkommer för att majoriteten valt att åsidosätta demokratin. 
Det skrämmande är att detta drivs av två personer men att samtliga i majoriteten följer med 
utan att blinka. De tvekar inte att slösa med skattebetalarnas pengar i denna del. 
 
I en punkt tidigare under dagen var ett förslag (ifrån V) uppe att indexuppräkna 
ungdomsfullmäktiges budget (100 000kr) till en ca kostnad på 5000kr/år. Detta avslog 
majoriteten med argumentationen att ”det måste man isåfall göra i budgetarbetet”. Att 
köpa ytterligare en plats i ett utskott till ett betydligt högre belopp tvekar man däremot inte 
en sekund på att göra. 
Utvecklingspartiet kan med detta inte ställa sig bakom dagens beslut i ärendet och flaggar 
för att demokratin å det grövsta är i farozonen i Kungälvs kommun.  
När frågan om att skapa en adjungerad plats för UP:s representant meddelade UP att 
personen ej accepterar detta och vill TYDLIGGÖRA att UP inte leker med skattebetalarnas 
pengar, det får majoriteten göra. 
 UP kommer dessutom lyfta frågan om Demokratiberedningens existensberättigande i annat 
forum, för om majoriteten inte följer vad den beredningen kommer fram till, kan den med 
fördel avskaffas och på så sätt minska skattebetalarnas utgifter för politiken i Kungälv. 
 
 
 
 



Den extra punkten som dök upp i samband med att majoriteten valde att sätta samma Mp 
ledamot i två utskott dvs att flytta på ett utskottsmöte motsätter sig UP också. Dessa 
mötestider har sedan tidigare skickats ut och de kallade har redan begärt tjänstledigt från 
sina anställningar och detta kommer innebära besvär. Ytterligare ett sätt från majoritetens 
sida att krångla till det på bekostnad av demokratin. Vi ser fram emot en tydlig förklaring 
ifrån majoriteten hur detta beslut säkrar demokratin och vad det tillför Kungälvs borna och 
hur det rent konkret är till deras bästa 
 
 
 
 
 
Utvecklingspartiet 
Laila Persson (Mikael Wintell) 
 


