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Ks § 71   Dnr: 9019/167.109 
 

Demokratiberedningens beredningsprocess 
 

Under fullmäktigesammanträdet 4 mars lyftes frågor om hur 

Demokratiberedningen faktiskt skulle bereda sina ärenden och om 

det var möjligt att beredningen kunde lämna förslag till 

Fullmäktige direkt utan beredning.  

 

Följande står i Demokratiberedningens reglemente (en del av 

Kommunfullmäktiges arbetsordning).  
“Beredningen har ingen självständig beslutanderätt. Den utgör 
således endast beredningsorgan till kommunfullmäktige. 
Demokratiberedningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde” … “Demokratiberedningen skall bereda ärenden 
till fullmäktige och lämna förslag till ställningstagande i fullmäktige”. 
 

Således har Demokratiberedningen rätt att väcka ärenden och 

därmed inleda dess beredning. Däremot står följande i 

kommunallagen (5 kap): 
26 §   Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts 
antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning. 
27 §   Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, 
ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges 
tillfälle att yttra sig. 
28 §   Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som 
har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte 
någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 
 

Dessa riktlinjer går således inte nödvändigt emot varandra i och 

med att rätten att väcka ärende samt rätten att lägga förslag till 

beslut till Kommunfullmäktige fortfarande innehas av en 

fullmäktigeberedning. Däremot skall ärenden enligt §§ 27-28 även 

gå igenom verksamhetsansvarig nämnd för att denna skall kunna 

yttra sig. Vidare ska Kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra 

sig. 

 

Yrkande: 

Robert Lindgren (S): Yrkar att informationen ska till 

Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsordning: 

Ordförande ställer Robert Lindgrens yrkande som förslag till 

beslut, och finner att yrkandet har vunnit bifall. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

Tackar för informationen och skickar denna till 

Kommunfullmäktige.


