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Protokoll 

2020-05-25 
 

 
 

Demokratiberedning 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, måndagen den 25 maj 2020 kl 14:30 – 17:20 

Ledamöter Anders Eksmo (KD), Ordförande 
Bengt Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Kenneth  Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Liselotte Dalén (SD) 
Margareta Zackrisson (C) 

Tjänstgörande ersättare   

Ersättare  

Övriga närvarande Marja Bergström (V) 
Jonas Fredriksson, kanslichef 

Utses att justera Kenneth Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens förvaltning, 2020-06-10  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 6-10 
 Jonas Fredriksson  

Underskrift Ordförande   
 Anders Eksmo  

Underskrift Justerande   
 Kenneth Johansson   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-05-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Anslaget sätts upp 2020-06-10 

Anslaget tas ner 2020-07-02 

Underskrift   
 Jonas Fredriksson  
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§ 6 Dnr KS 2020-00038 1.2 

Val av justerare 

Demokratiberednings beslut 

Kenneth Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Val av justerare. 

Underlag för beslut 

- 
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§ 7 Dnr KS 2020-00040 1.1.4 

Partistöd 2021 

Demokratiberednings beslut 

1. Demokratiberedningen föreslår Kommunfullmäktige godkänna inkomna 
redovisningar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet. 
 

2. Demokratiberedningen föreslår Kommunfullmäktige utbetala partistöd till 
partierna enligt beslutspunkt 1 ovan senast under februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Demokratiberedningen beslutade den 3 februari 2020 att verksamhetsberättelser och 
revisionsrapporter för verksamheten 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsens 
förvaltning som underlag för partistödet 2021. Av redovisningen ska det framgå vad 
partistödet använts till, jämte revisionsrapport (undertecknad av revisorerna), enligt 
kommunens regler för partistöd. 
 
Underlaget skulle vara Kommunstyrelsens förvaltning till handa senast den 15 april 
2020. Vid utgången av detta datum har följande partier representerade i 
Kommunfullmäktige inkommit med redovisningar: 
 

 Centerpartiet 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 
 
Vid en genomgång av de inkomna underlagen, har dessa befunnits uppfylla kraven, 
det vill säga de innehåller en verksamhetsberättelse tillsammans med 
revisionsberättelse, som visar hur partistöd använts. Med detta som grund är 
förvaltningens förslag att Demokratiberedningen godkänner redovisningarna. 
 
Landsbygdspartiet Oberoende har meddelat att man inte inkommer med någon 
redovisning. Vidare, har Miljöpartiet inte inkommit med någon redovisning.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 
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§ 8 Dnr KS 2020-00163 1.3.1 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Demokratiberednings beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utifrån beredningens handläggning ta 
fram ett utkast som kan överlämnas till partigrupperna för diskussion.  
  
Demokratiberedningen kommer på sitt sammanträde i september fastställa ett slutligt 
förslag till beslut av reviderad arbetsordning.  

Ärendebeskrivning 

Kanslichef Jonas Fredriksson gör en genomgång av arbetsordningen för 
Kommunfullmäktige och lämnar förvaltningens förslag på revideringar.  
 
Demokratiberedningens ledamöter uppmanas att diskutera framlagt förslag i 
respektive partigrupp och återrapportera eventuella synpunkter och förslag vid 
Demokratiberedningens sammanträde i september.  
 
 

Underlag för beslut 

Arbetsordning för Kommunfullmäktige, arbetsmaterial 
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§ 9 Dnr KS 2019-00315 10 

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträdesorganisation och mötesformer 

Demokratiberednings beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att skicka ut en enkät till ledamöter och 
ersättare i Kommunstyrelsen och nämnderna. Enkäten ska innehålla frågor om 
ledamöter och ersättarnas upplevelse av innevarande sammanträdesordning med 
informationssammanträde och beslutssammanträde på en och samma dag.  
 
Respektive parti ska ta hem fråga till sina partigrupper gällande partiets uppfattning 
gällande sammanträdesordningen.  
 
Uppdragen återrapporteras på Demokratiberedningens sammanträde i september.  
 

Ärendebeskrivning 

Demokratiberedningen har i uppdrag att utvärdera den sammanträdesordning som 
gäller för 2020. 
 
Utvärderingen kommer att ske genom en kortare enkät ställd till berörda ledamöter 
och ersättare. Respektive partigrupp ska beredas möjlighet att inlämna synpunkter. 
Även synpunkter från nämndsekreterare och förvaltningschefer ska inhämtas.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning bistår Deomkratiberedningen med tjänstemannastöd 
för utvärderingens genomförande. 
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§ 10 Dnr KS 2020-00035 1.2 

Övriga frågor 

Demokratiberednings beslut 

Demokratiberedningen beslutar att respektive parti ska ta hem frågan till sina 
partigrupper gällande partiets uppfattning om att ändra mandatperiod i nämnderna.  
 
Uppdraget återrapporteras på Demokratiberedningens sammanträde i september.  

Ärendebeskrivning 

Björn Grip (V) har anmält övrig fråga gällande att vart annat år välja om ledamöter 
och ersättare i nämnderna.  

Underlag för beslut 

- 
 
 
 


