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Protokoll från Vänersborgs kommun 
Demokratiberedningen, tisdag 28 februari 2023 
Tid: 13:30 
Plats: Sammanträdesrum Lindås, kommunhuset 

Sekreterare 
Johan Högmark 

Justerare 
Åsa Edvardsson (C) 

Paragrafer 
§§ 3-8 

Signering  
Ordförande Elisabeth Johansson 
Justerare  Åsa Edvardsson (C) 
 
 
 ________________________________________________________ 

Tillkännagivande 
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Vänersborgs kommuns 
anslagstavla. 
 
Demokratiberedningen 
Sammanträdesdatum:  2023-02-28 
 
Datum när anslag sätts upp:  2023-03-10 
Datum när anslag tas ned:   2023-04-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: 
Kommunstyrelseförvaltningen, Sundsgatan 29, tfn 0521 72 23 90 
 
Kontakt: Johan Högmark, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2023-02-28 
 

 ________________________________________________________________________________________________ 
Utdragsbestyrkande   

Demokratiberedningen

Närvarande 
 
 
Tjänstgör för    Tjänstgör för  
Ida Hildingsson (V) 
Mathias Olsson (SD) 
Anna-Karin Sandberg (MP) 
Margareta Olsson (M) 
David Karlsholt (MBP) 
Johannes Solvarm (MBP)   Cecilia Prins (L) 
Åsa Edvardsson (C) 
Christin Slättmyr (S) §§ 3-5 
Magnus Ekström (KD)  §§ 6-8 Christin Slättmyr (S) 
Elisabeth Johansson (KD) 
 
 

 

 
 
Ersättare  
Magnus Ekström (KD)  §§ 3-5 
Marie Linnarsson (S) §§ 3-5 
Lutz Rininsland (V) §§ 3-5 
Annika Repo Wallman (MP) 
 

 

 
 
Övriga närvarande  
Jenny Kudryk, avdelningschef, §§ 3-7 
Oscar Andersson, utvecklingsledare, §§ 3-5 
Erika Johansson, utvecklingsledare, §§ 3-5 
Sofia Nylén, utredare §§ 7-8 
Johan Högmark, kommunsekreterare 
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 ________________________________________________________________________________________________ 
Utdragsbestyrkande   

Demokratiberedningen

 Ärenden  Sida 
 
§ 3 Dialog - Tillämpning av inkallelseordning  5 
§ 4 Demokratiberedningens deltagande i Demokratidagen 2023 2023/59 6 
§ 5 Enkät för förtroendevalda i kommunfullmäktige 2022/334 7 
§ 6 Information - Uppföljning av Demokratiberedningens 

rapport för mandatperioden 2018-2022 
2022/322 8 

§ 7 Information - Workshop rörande tillgängliggörande av 
handlingar m.m. - Sofia Nylén 

2021/417 9 

§ 8 Revidering av styrdokument "Förhållnings- och etiska regler 
för förtroendevalda" 

2022/261 10 - 11 
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Utdragsbestyrkande   

Demokratiberedningen

  

Sammanträdesaktiviteter 

Mötesuppehåll 
Uppehåll för gruppmöten och andra uppehåll under sammanträdet: 
kl: 14:40-14:55, 16:35-16:45 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2023-02-28  
 

   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 3 

Dialog - Tillämpning av inkallelseordning 
KS 2023/59 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen förde diskussion rörande tillämpligheten av den inkallelselista 
som antogs genom beslut av kommunfullmäktige 2022-12-14, § 189. Beredningen var 
efter samtal enig i att inkallelselistan och inkallelseordningen i övrigt skulle tillämpas i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14, § 189 

• Demokratiberedningens regler 

• Styrelsens och nämndernas arbetsformer - reglemente och föreskrifter 2018-01-
01 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslog ovanstående till avgörande och fann att beredningen bifallit 
förslaget. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 4 

Demokratiberedningens deltagande i Demokratidagen 
2023 
KS 2023/59 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att en person per parti i demokratiberedningen får 
anmäla sig till demokratidagen för demokratiberedningens räkning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om deltagande och resebokningar ska vara gjorda senast den 8 mars. 
Deltagare kontaktar kommunsekreterare för information om de betalningsuppgifter som 
ska anges till SKR och anmäler sig själva till konferensen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteanteckning, 2023-02-20 

• Information angående Demokratidagen 

• Tjänsteresor – riktlinje 2023 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslog ovanstående till avgörande och fann att beredningen bifallit 
förslaget. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 5 

Enkät för förtroendevalda i kommunfullmäktige 
KS 2022/334 

Beslut 
Presidiet får i uppdrag att färdigställa enkäten utifrån nedanstående skrivelse och de 
synpunkter som framkommit under sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningens presidie föreslår att demokratiberedningen genomför sin årliga 
enkät i kommunfullmäktige i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
mars. Presidiet föreslår att vi utgår från förra årets enkät men att könsuppdelad statistik 
ska redovisas i resultatet av alla frågor för att kunna ta jämställdhetsperspektivet i 
beaktande i demokratiberedningen kommande sammanställning och analys. Utöver 
frågan om antal mandatperioder i kommunfullmäktige föreslår också ålder ingå som en 
inledande fråga för att få bättre underlag vad gäller representation. I slutet föreslår 
presidiet en extra fråga där demokratiberedningen ber kommunfullmäktiges ledamöter 
om inspel kring sitt kommande arbete, som lyder: “Vad anser ni vara angeläget att 
demokratiberedningen arbetar med framöver utifrån sitt verksamhetsområde”? 
Eventuella förslag till förändringar i enkäten behöver behandlas vid 
demokratiberedningens sammanträde den 28 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteanteckning angående genomförande av enkätundersökning 2023 

• Enkät kommunfullmäktige, 2007-08-15 

• Enkät till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige (resultat) 

• Demokratiberedningens beslut 2022-09-13, § 9 

• Demokratiberedningens beslut 2022-06-09, § 7 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslog ovanstående till avgörande och fann att beredningen bifallit 
förslaget. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 6 

Information - Uppföljning av Demokratiberedningens 
rapport för mandatperioden 2018-2022 
KS 2022/322 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsekreteraren presenterade ärenden och uppdrag som behandlats av 
demokratiberedningen under den förra mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
• Demokratiberedningens rapport för mandatperioden 2018-2022 med 

markeringar 

• Demokratiberedningens beslut 2022-10-11, § 12 

• Tjänsteskrivelse, 2022-09-12 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslog ovanstående till avgörande och fann att beredningen bifallit 
förslaget. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 7 

Information - Workshop rörande tillgängliggörande av 
handlingar m.m. - Sofia Nylén 
KS 2021/417 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sofia Nylén redogjorde för uppdraget som uppkommit till följd av kommunfullmäktiges 
beslut 2021-10-20, § 135 att bifalla motion om att ompröva hanteringen av ärenden där 
handlingarna är mycket omfångsrika och inhämtade synpunkter från beredningen inför 
en planerad workshop i ämnet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-20, § 135 

• Tjänsteskrivelse, 2021-09-09 

• Motion, inkommen 2018-08-21 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 
Ordförande föreslog ovanstående till avgörande och fann att beredningen bifallit 
förslaget. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

§ 8 

Revidering av styrdokument "Förhållnings- och etiska 
regler för förtroendevalda" 
KS 2022/261 

Beslut 
Demokratiberedningen ställer sig bakom yttrande enligt bilaga. 

Bilaga/bilagor 
Bilaga 1; Demokratiberedningens yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade 
förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda. Kommunstyrelseförvaltningen fick 
även i uppdrag att utreda om en politikerhandbok med information om Vänersborgs 
kommuns organisation och det som är relevant för en förtroendevald att få stöd och 
information om för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, 2023-02-13 

• Förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda (nuvarande) 

• Riktlinje för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22, § 97 

• Länk till Sveriges kommuner och Regioner - SKR utbildningsmaterial om 
samtalstonen i politiken 

• Uppdrag Etiska regler förtroendevalda 

• Demokratiberedningens beslut 2022-06-09, § 8 

Demokratiberedningens behandling under sammanträdet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ida Hildingsson (V) yrkade bifall till ovanstående beslut. I yrkandet instämde Elisabeth 
Johansson (KD). 

Beslutsgång 
Demokratiberedningen ajournerade sig under mötespunkten mellan 16:35-16:45. 
Ida Hildingsson (V) och Elisabeth Johansson (KD) presenterade efter ajourneringen ett 
gemensamt förslag till yttrande redovisat i bilaga 1. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Demokratiberedningen

Ordföranden ställde Ida Hildingssons (V) yrkande under proposition och fann genom 
acklamation att beredningen bifallit förslaget. 

 

Sändlista 
Handläggare 
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Demokratiberedningen ser positivt på riktlinjen för hat, hot och våld samtidigt som vi inte ser att 
demokratiberedningens intention om förhållnings- och etiska riktlinjer för förtroendevalda 
tillgodosetts genom riktlinjen för hat, hot och våld och anser att det finns ett behov av tydliggörande 
av vilket uppdrag som ligger till grund för den föreslagna riktlinjen. Demokratiberedningen anser att 
förhållnings- och etiska regler för förtroendevalda bör kvarstå tills dessa ersatts av 
politikerhandboken eller annan riktlinje som följer den uppdragsbeskrivning som antogs av 
kommunfullmäktige 2022-06-22 § 97. 
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