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Datum då anslag 
sätts upp 2022-03- 
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Förvaringsplats för 
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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 3, Hamnen klockan 17:00-19:00 
  

Beslutande Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Anna Vedin (M)  
 Ulrica Brogren (S)  
 Laila Persson (UP) Klockan 17:15- §§ 11–15 
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Lottie Lord (MP)  
 Gun-Marie Daun (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 9–15 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Victoria Dahlqvist (KD)  

 
Ej närvarande Erik Andreasson (V)  
 Ove Wiktorsson (C)  
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 § 9/2023 

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

Beslut 

  Till justerare utses Victoria Dahlqvist (SD).  
__________ 
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§ 10/2023 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 11/2023 

Genomgång av styrdokument 
Innan sammanträdet har följande styrdokument skickats ut: 
- Internationell policy 
- Principer för medborgardialog (ej giltigt styrdokument) 
- Medborgardialog – Tillämpningsanvisningar 
- Föreskrift för medborgarstämmor 
- Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk 
- Vision 2040 
- Arbetsordning för fullmäktige 

 
På föregående sammanträde var beredningen överens om att införa följande in 
arbetsordningen för kommunfullmäktige: 
- På sammanträden med fullmäktige ska ledamöter och ersättares klädsel vara hel och ren. 
- Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara på ljudlöst under fullmäktiges 

sammanträden. 
 

Vidare för ledamöterna i demokratiberedningen dialog om de styrdokument som berör 
beredningens arbete och är överens om följande: 
 
- Internationell policy – Förvaltningen återkommer till beredningen för att klargöra 

aktualiteten i dokumentet. 
- Föreskrift för medborgarstämmor – Dokumentet behöver en större översyn. Presidiet 

och kommunsekreteraren får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på föreskrift.  
- Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk – Kvarstår i sin nuvarande 

form med en mindre redaktionell ändring.  
- Principer för medborgardialog – Dokumentet är inte giltigt idag men ska åter börja 

gälla. 
- Arbetsordning för fullmäktige – Revideras enligt ovan.  
- Vision 2040 – Ett nytt visionsarbete ska inledas. För att på bästa sätt kunna förankra 

visionsarbetet ska gruppledarna vara delaktiga i arbetet. Nuvarande dokument, Vision 
2040, förlängs med en mandatperiod.  

Beslut 

  Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 12/2023 

Dialog om eventuellt extra fullmäktige rörande bokslut samt fullmäktiges 
debatter 
Thomas Alpner (M) informerar om ett behov av ett extra fullmäktigesammanträde med 
anledning av bokslutet. Det extra sammanträdet kommer att äga rum den 27 april.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 13/2023 

Demokratiberedningens uppdrag 
 

Thomas Alpner (M) inleder med att informera beredningen om dess uppdrag: 
 

- Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg,  
  utbildning och samhällsbyggnad 
 

Beredningen diskuterar uppdragets innebörd och kommer fram till att till ett kommande 
sammanträde bjuda in relevanta tjänstemän med kunskap om området. Demokratiberedningen 
är överens om att inte göra något vidare med uppdraget för närvarande utan överlämna det åt 
de andra beredningarna.  

Beslut 

  Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-02-23 
Sida 8 (10) 

 
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 14/2023 

Politisk organisationsförändring – Revidering av partistöd 
 

Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd).” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2014 (KF § 137) bland annat att anta regler 
för partistöd i Kungälvs kommun. Varje parti med representation Kommunfullmäktige 
erhåller per år dels ett grundstöd som uppgår till 13 600 kr per parti och år, dels ett 
mandatstöd som uppgår till 10 000 kronor per mandat och år. Nivån för partistödet skall 
prövas i början på varje mandatperiod. 
 
Det lokala partistödet i Kungälvs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 30 §. 
Varje parti med representation Kommunfullmäktige erhåller per år dels ett grundstöd som 
uppgår till 13 600 kr per parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till 10 000 kronor per 
mandat och år. Räknas partistödet om till totalt kostnad för stöd till politiska partier och 
kronor per invånare uppgår kostnaden i Kungälv till 15kr/invånare under 2019 och 2020. 
Detta innebär att Kungälvs kommun är bland de fem kommuner i Sverige som betalar ut 
minst partistöd. Medelvärdet i Sverige var år 2020 48/kr per invånare. 
 
Då partistödet inte reviderats sedan 2014 föreslår demokratiberedningen att partistödet höjs till 
att motsvara 70 % av riksgenomsnittet samt att det årligen ska indexeras för att upprätthålla 
den nivån. I dagsläget innebär detta 32kr/invånare. 
 
Förslag till beslut är: 
 

1. Mandatstödet höjs till 25 304 per mandat och år. 
2. Det fasta partistödet om 13 600 kr per år kvarstår.  
3. Partistödet revideras årligen för att kostnaderna fortsatt ska motsvara 70 % av 
riksgenomsnittet. 

 
Under sammanträdet  
Beredningens ledamöter för dialog om förslaget och är överens om att mandatstödet ska höjas 
till 25 304 kr per mandat och år, att det fasta partistödet om 13 600 kr ska kvarstå samt att det 
totala partistödet (den sammanlagda summan av mandatstöd och partistöd) årligen revideras så 
att summan uppgår till att motsvara 70 % av riksgenomsnittet.  
 
Beredningen är överens om att fortsätta dialog om ärendet vid ett kommande möte för att 
säkerställa att formuleringen gällande indexering av partistödet blir korrekt.  

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Politisk organisationsförändring – Revidering 
av partistöd 
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Beslut 

Dialogen antecknas.  
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2023-02-23 
Sida 10 (10) 

 
 

 DEMOKRATIBEREDNINGEN 

 

Justeras sign 

 

 § 15/2023 

Dialog kring protokollsanteckningar 
 

Beredningen för dialog om anteckningar till protokollet, både generellt och specifikt om 
anteckningar på informationspunkter. Beredningens ledamöter är överens om att 
protokollsanteckningar inte ska läggas på informationspunkter.  
 
Vidare diskuterar ledamöterna formalia kring protokollsanteckningar, hur och när de ska 
redovisas samt vad de bör innehålla.  

Beslut 

Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 


