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Protokoll 

2020-08-31 
 

 
 

Demokratiberedning 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, måndagen den 31 augusti 2020 kl 14:30-16:45 

Ledamöter Anders Eksmo (KD), ordförande – inte närvarande 
Bengt Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Kenneth Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Samuel Hartman (LPO) – inte närvarande 
Bernt Schneider (V) – inte närvarande 
Alexander Florman (M) – inte närvarande 
Liselotte Dalén (SD) 
Åza Diaz Mägi (MP) – inte närvarande 
Margareta Zackrisson (C) 
John-Olof Lindqvist (L) – inte närvarande 

Tjänstgörande ersättare Bengt O Johansson (tjänstgörande 
ordförande). 

 

Ersättare  

Övriga närvarande Kommunsekreterare Per Johansson 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-09-09 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 11-15 
 Per Johansson  

Underskrift Ordförande   
 Bengt O Johansson  

Underskrift Justerande   
 Kenneth Johansson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedningen 2020-08-31 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Anslaget sätts upp 2020-09-10 

Anslaget tas ner 2020-10-02 

Underskrift   
 Per Johansson  
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§ 11 Dnr KS 2020-00038 1.2 

Val av justerare 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen utser Kenneth Johansson (S) att, jämte ordförande, justera 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 12 Dnr KS 2019-00315 10 

Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträdesorganisation och mötesformer 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen beslutar överlämna följande rekommendationer till det 
fortsatta arbetet med Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträdesorganisation: 
 

 Demokratiberedningen noterar att majoriteten av de som besvarat enkäten är 
kritiska till nuvarande sammanträdeorganisation. 

 

 För att öka möjligheterna, främst för de mindre partierna, till bredare 
diskussioner in sitt respektive parti, bör nämnderna ha sina 
partigruppsöverläggningar och beslutssammanträden vid samma klockslag. 

 

 I samband med viktiga och strategiska frågor bör information och föredragning 
ske vid ett första sammanträde och beslut vid ett kommande sammanträde, detta i 
syfte att skapa förutsättningar för diskussion, förankring och reflektion för de 
enskilda förtroendevalda och inom partierna.  

 

 På kallelserna till nämndsammanträden bör det tydligt framgå vilka ärenden som 
är informations- respektive beslutsärenden. 

 

 Demokratiberedningen noterar att en majoritet av de som besvarat enkäten ställer 
sig positiva till att tidpunkten för Kommunfullmäktiges sammanträden 
tidigareläggs. Dock anser beredningen att ett tidigareläggande av mötets start 
medför ökade kostnader och kan försvåra för förvärvsarbetande att delta i 
fullmäktiges sammanträden. 

 

Ärendebeskrivning 

Den aktuella enkäten skickades ut till sammanlagt 127 förtroendevalda. Av dessa 
besvarade 53 enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 42 %). Enkäten har 
bestått av fyra frågor rörande den nuvarande sammanträdes-ordningen samt en fråga 
rörande Kommunfullmäktiges starttid. Den svarande hade att ta ställning till 
påstående efter en tiogradig skala, där 1 mot-svarade ”instämmer inte alls” i 
påstående och 10 ”instämmer helt i påståendet. Utöver detta gavs utrymme för 
motivering och synpunkter. Enkätresultaten kan sammanfattas i följande: 
 

 Svarsfrekvensen är relativt låg, 42 %, vilket betyder ett bortfall på 58 %. 
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 Huvuddelen av de svarande uttrycker missnöje med den nuvarande 
sammanträdesordningen. 

 En relativt stor andel av de svarande anser inte att den nuvarande 
sammanträdesordningen medför goda möjligheter för den enskilde 
förtroendevalda att påverka. 

 En större andel, i jämförelse, anser att den nuvarande sammanträdesordningen 
innebär en smidig och snabb beslutsprocess. 

 Huvuddelen av de svarande anser inte att den nuvarande sammanträdesordningen 
är bra för demokratin. 

 En majoritet av de svarande anser det vara ett bra förslag att ändra 
Kommunfullmäktiges starttid från klockan 17.30 till 15.00. 

 

Underlag för beslut 

 Resultatsammanställning rörande enkät om sammanträdesorganisationen 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 13 Dnr KS 2020-00163 1.3.1 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 14 Dnr KS 2020-00282 2.1.1 

Sammanträdesplan 2021 för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunsekreterare Per Johansson informerar om pågående arbete med 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2021.  
 
Förslag tillsammanträdesplan för Kommunstyrelsen med rekommendation om 
sammanträdestider för nämnderna är planerat att behandlas av Kommunstyrelsen 
den 8 september. Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige är 
planerade att behandlas av fullmäktige den 23 september.  

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 15 Dnr KS 2020-00035 1.2 

Övriga frågor 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen noterar övriga frågor till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Liselotte Dalén tar på förekommen anledning upp frågan om hur hot mot 
förtroendevalda hanteras. Kommunsekreterare Per Johansson informerar om att det 
finns riktlinjer i händelse av hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
rekommenderar att hon kontaktar kommunens säkerhetssamordnare.  

Underlag för beslut 

- 
_____ 
 
 


