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Protokoll 

2020-11-16 
 

 
 

Demokratiberedning 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, måndagen den 16 november 2020 kl 14:30 

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

Tjänstgörande ersättare Tuula Ravander (S), deltar på distans  

Ersättare  

Övriga närvarande Kommunsekreterare Per Johansson 

Utses att justera Liselotte Dalén 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-12-01  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 16-19 
 Per Johansson  

Underskrift Ordförande   
 Anders Eksmo  

Underskrift Justerande   
 Liselotte Dalén   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Demokratiberedningen 2020-11-16 

Förvaringsplats för proto-
kollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Anslaget sätts upp 2020-12-01 

Anslaget tas ner 2020-12-23 

Underskrift   
 Per Johansson  
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§ 16 Dnr KS 2020-00038 1.2 

Val av justerare 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen utser Liselotte Dalén (SD) att, jämte ordförande, justera da-
gens protokoll. 
 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 17 Dnr KS 2020-00163 1.3.1 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Demokratiberednings Beslut 

1. Demokratiberedningen beslutar uppdrag till Kommunstyrelsens kansli att uppda-
tera förslaget till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige.  

 
2. Demokratiberedningen beslutar att, efter gjorda uppdateringar enligt beslutspunkt 

ovan, överlämna förslaget till fullmäktiges arbetsordning till Kommunstyrelsen 
för fortsatt beredning för slutligt ställningstagande i Kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning  

Utsänt förslaget till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige gås igenom vid 
Demokratiberedningen sammanträde. Vid genomgången noteras ett antal redaktion-
ella korrigeringar som behöver göras avseende paragrafnumrering och att referenser 
till Kommunallagen är korrekta samt texten i övrigt stämmer överens med faktiska 
förhållanden avseende utskick av handlingar, inlämnande av motioner och interpellat-
ioner m m. 
 
Vidare, föreligger behov av att ytterligare se över hantering av motioner, Demokrati-
beredningens roll vid revisionsanmärkning samt hanteringen av partistödet. 
 
Förslag med gjorda korrigeringar enligt ovan ska skickas ut till Demokrati-bered-
ningen för påseende innan det överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt bered-
ning.  

Underlag för beslut 

 Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige, 2020-09-08 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 18 Dnr KS 2019-00315 10 

Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och nämndernas samman-
trädesorganisation och mötesformer 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen noterar diskussionen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av förutsättningar inför Demokratiberedningens omtag kring fram-
tagandet av nya mötesförutsättningar för nämndernas och styrelsens arbete i Söder-
köpings kommun/Demokratiberedningen 
 
Vid Demokratiberedningens möte den 16 november 2020 framkom ett tydligt önske-
mål om behovet att utreda förutsättningarna och arbeta fram en ny form av mötes-
ordning för våra nämnder och styrelse utifrån våra tidigare och nuvarande erfaren-
heter: 
 
Följande förutsättningar och utgångspunkter kunde vi urskilja vid genomgången, 
denna lista behöver fyllas på mer allteftersom fler synpunkter kommer fram: 
 

 Alla handlingar ska vara ute i god tid. 

 Förankringstid för partierna ska säkerställas. 

 Demokratiperspektivet. 

 Tjänstepersoner arbetsbelastning och möjligheter att delta måste beaktas. 

 Samordning av lunch och tid för partiöverläggningar måste göras över dagens 
tidsschema. 

 Strategi för ärendehanteringen behöver tydliggöras, arbetas fram. 

 Årshjulets betydelse kan inte nog betonas för ärendehanteringen och beslutskrav 
som är kopplade till detta, årshjulet behöver bli tydligare och mer känt i organisat-
ionen. 

 Studera alla östgötska kommuners olika mötesordningar och ha denna utredning 
som underlag. 

 
Nedan följer en översiktlig redovisning av partiernas egen uppfattning av nuvarande 
mötesordning: 
 
Socialdemokraterna: 
Finns blandade uppfattningar kring nuvarande system. Man önskar ett omtag och att 
vi tillåter oss att tänka i nya banor. 
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Centerpartiet 
Ingen enhetlig uppfattning finns, utan det finns även här olika uppfattningar kring 
nuvarande system:  
 
Vänsterpartiet 
Förslår att man ska arbeta efter Björn Grips förslag som i ett alternativ innebär föl-
jande:  
 

 SERN/SN möts under en tisdag förmiddag för information/diskussion/grupp-
möte 

 SBN/BUN möts under samma tisdag eftermiddag för information/ diskuss-
ion/gruppmöte  

 Under tisdagskvällen finns det möjlighet för partierna att träffas för gruppmöten 
innan beslutsmötet dagen efter eller veckan efter. 

 SERN/SN möts under onsdag förmiddag. för beslutsmöte/och eventuellt mer 
information  

 SBN/SN möts under onsdag eftermiddag för beslutsmöte och eventuellt mer in-
formation 

 
Sverigedemokraterna 
SD är mycket nöjda med den nya mötesordningen bortsett från oviljan att samordna 
mötestiderna. Man kan även tänka att utveckla en ny mötesordning om det framkom-
mer bättre alternativ. 
 
SD ser det som en demokratisk nödvändighet att tiderna för partiöverläggning och 
lunch samordnas mellan de olika nämnderna. Förtydligande: att denna tid förläggs 
samtidigt i de nämnder som har möte samma dag. Detta för att även de mindre parti-
erna ska få till stånd partiöverläggning. 
 
Kristdemokraterna 
I stort nöjda med dagens mötesordning. Man kan tänka sig ett omtag där än bättre al-
ternativ kan arbetas fram. 
 
Landsbygdspartiet oberoende -Ej närvarande 
Miljöpartiet - Ej närvarande 
Liberalerna - Ej närvarande 
Moderaterna - Ej närvarande 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 19 Dnr KS 2020-00035 1.2 

Övriga frågor 

Demokratiberednings Beslut 

Demokratiberedningen noterar övriga frågor till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde behandlas följande övriga frågor: 
 

 Liselotte Dalén (SD) tar upp frågan om rutiner för att säkerställa att alla partier 
får samma information och underlag i samband med budgetprocessen. Frågan 
diskuteras och ordförande kommer att ta med frågan och lyfta den i Politisk led-
ningsgrupp (PLG). 

 

 Liselotte Dalén (SD) tar upp frågan om samordningen av partigruppsöverlägg-
ningar i samband med nämndernas sammanträden. Frågan diskuteras och ordfö-
rande kommer att ta med frågan och lyfta den i PLG. 

 

 Liselotte Dalén (SD) tar upp frågan om gruppledarnas roll och funktion visavi 
nämndärenden och beslut i nämnd. Diskussion förs i beredningen om grupple-
darnas respektive ordförandens roll och ansvar. 

 

 Liselotte Dalén (SD) tar upp frågan om utlämnande av handlingar. Kanslichef Jo-
nas Fredriksson har arbetat fram en rutin för utlämnande av handling och som 
bilägges i Ciceron Assistent till dagens sammanträde.  

 
Nästa sammanträde 
Demokratiberedningen sammanträder nästa gång den 25 januari 2021, klockan 14.30 
-17.00.  
 
Demokratiberedningen uppdrar till kommunsekreteraren att till nästkommande sam-
manträde meddela förslag på ytterligare sammanträdestider under 2021 för bered-
ningen. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
 
 
 


