Demokratiberedningen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida 1/8

Plats och tid
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Dnr: 73-2013

§ 2 Rutiner för passerkort till kommunhuset för förtroendevalda
Beslut
1. Information från kommunförvaltningen angående rutiner för passerkort till kommunhuset för
förtroendevalda noteras med godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerade om den framtagna rutinen för passerkort till
kommunhuset för förtroendevalda. Kortet är avsett att användas för att underlätta deltagande i
de möten och aktiviteter i kommunhuset som är föranledda av politiska uppdrag för Svalövs
kommun. Besök i andra ärenden anmäls i receptionen.
Nuvarande passerkort kommer att tas bort och ersättas med ett nytt kort. Kortbytet kommer att
ske successivt under våren. Information kommer att skickas ut till samtliga förtroendevalda
avseende detta.

Beslutsunderlag
Rutiner för passerkort till kommunhuset för förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Häggs (M), Gunnar Bengtssons (S), Torsten Vigres (M), Torbjörn Ekelunds (FP),
Fredrik Jönssons (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut: Information från
kommunförvaltningen angående rutiner för passerkort till kommunhuset för förtroendevalda
noteras med godkännande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut från Leif Hägg m fl och finner att demokratiberedningen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, CAKK)
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Dnr: 623-2009, 664-2012

§ 3 Arvodesöversyn – viktning mellan fast arvoderade uppdrag
Beslut
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 25, att bestämmelserna för ersättning, inkl.
ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i maj 2012.
Sedan demokratiberedningens sammanträde 2012-05-14 har frågan om arvoden för
förtroendevalda varit uppe uppe på dagordningen. Vid demokratiberedningens sammanträde
2012-06-04 konstaterades att det fanns ett antal problem i gällande ersättningsbestämmelser,
bl.a. gällande fast arvodering till presidierna i gymnasieutskottet, tillfälliga beredningar och
kommunala råd. Ekonomi- och personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP) tog med sig
dessa frågor till diskussion i utskottet.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 112, att 1) Ordförande för tillfälliga beredningar
ersätts med 10 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande för tillfälliga
beredningar ersätts med 4 % av ersättningen till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är
detta i enlighet med ersättningsnivån till ordförande och vice ordförande i kommunens andra
beredningar. Arvodering för presidiet enligt ovan gäller endast den period under vilken den
tillfälliga beredningen verkar. 2) Ordförande för ett av kommunens två råd erhåller fast arvode
med 1 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller fast arvode med
0,5 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I första fallet är detta i nivå med arvodet till
ordförande i valnämnden under ”icke valår”. I andra fallet en rimlig uppskattning av arbetsinsats
och ansvar som följer av uppdraget, viktat mot nuvarande bestämmelser. Arvodering av
förtroendevalda enligt ovan betalas ej ut i de fall innehavaren av uppdraget erhåller fast arvode
från uppdrag i det organ hen representerar. 3) Ordförande i gymnasieutskottet erhåller ett fast
arvode motsvarande 10 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. Vice ordförande erhåller
ett arvode motsvarande 4 % av arvodet till ordförande i kommunstyrelsen. I båda fallen är detta i
nivå med arvodet till ordförande i kommunens övriga utskott och beredningar. 4) Bestämmelser
om arvoden enligt ovan träder i kraft efter att beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft.
Finansiering sker inom ramen för budget för kostnader för politiker. 5) Kommunförvaltningen
uppdras att genomföra en översyn av tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens andra vice ordförande. Kommunförvaltningen ska återkomma
med förslag på eventuella justeringar.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2012-11-12 diskuterades hur beredningen skulle gå
fortsatt tillväga i arvodesöversynen. Ersättning till förtroendevalda diskuterades utifrån olika
aspekter, om inkomstbasbeloppet även framgent ska vara den gällande uppräkningsmetoden för
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arvodena, om det är aktuellt med omfördelningar mellan olika uppdrag, hur procentsatserna ska
se ut och fördelas. Demokratiberedningen beslutade 2012-11-12, punkt 3, att beredningens
ledamöter uppdras att fortsätta diskussionen inom respektive parti, och återkomma med förslag
till beredningens nästa möte.
Ordföranden inleder dagens diskussion med att ställa frågan om beredningens ledamöter har
diskuterat frågan inom respektive parti sedan sist. Av ledamöterna framkommer att partierna har
diskuterat ersättningsbestämmelserna och att partierna inte har några förslag på förändringar i
systemet i dagsläget samt att de ser att dagens bestämmelser ska kvarstå oförändrade.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-11-12, punkt 3
Kommunfullmäktige 2012-08-27, § 112
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-06-04, punkt 2
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-05-14, punkt 4
Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 25

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Häggs (M) förslag till beslut: Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda kvarstår
oförändrade.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut från Leif Hägg och finner att en enig demokratiberedning
ställer sig bakom det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Demokratiberedningen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida 7/8

Dnr: 79-2013

§ 4 Politisk organisation fr.o.m. 2015-01-01
Beslut
1. Ärendet tas upp vid senare tillfälle.

Sammanfattning av ärendet
Vid demokratiberedningens sammanträde 2012-11-12 diskuterades den framtida politiska
organisationen från och med den 1 januari 2015. Beredningen beslutade att uppdra ledamöterna
att fortsätta diskussionen inom respektive parti, och återkomma med förslag till beredningens
nästa möte avseende beredningarna, råden, antal ledamöter i kommunstyrelsen, antal ledamöter
i fullmäktige, antal ledamöter i socialnämnden samt antal ledamöter i revisionen.
Ordföranden inleder dagens diskussion med att ställa frågan om beredningens ledamöter har
diskuterat beredningarnas utformning. Av ledamöterna framkommer att partierna har diskuterat
frågan och det framkommer att vissa föredrar en fast beredning medan andra tillfälliga
beredningar. Partiernas uppfattning varierar även vad gäller antal ledamöter i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen. Samtliga partier har ännu inte tagit
ställning till antal ledamöter i socialnämnden. Beredningen diskuterar även om råden ska flyttas
från kommunfullmäktige och i stället organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens minnesanteckningar 2012-11-12, punkt 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Häggs (M) förslag till beslut: ärendet tas upp vid senare tillfälle.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut från Leif Hägg och finner att demokratiberedningen antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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Dnr: 853-2011

§ 5 Övriga frågor
Beslut
1. Tillsättande av ny deltagare i arbetsgruppen att utreda en eventuell
kommunsammanslagning tas upp på nästa möte.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (FP) tar upp demokratiberedningens uppdrag att utreda en eventuell
kommunsammanslagning (kommunfullmäktiges beslut 2011-08-29, § 133).
Demokratiberedningen har 2011-10-17, punkt 3, beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska
arbeta med frågan. Arbetsgruppen ska presentera ett diskussionsunderlag för
kommunfullmäktige våren 2014 och fram till dess återkommande rapportera till
demokratiberedningen. I arbetsgruppen ingår Torbjörn Ekelund (FP) och Eva Wigren (S).
Ytterligare deltagare behöver nu utses då Ann-Louise Danielsson (KD) som tidigare ingått i
arbetsgruppen har flyttat.
Beredningen diskuterar tillsättandet av ny deltagande i arbetsgruppen.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningen 2011-10-17, punkt 3
Kommunfullmäktige 2011-08-29, § 133

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Häggs (M) förslag till beslut: tillsättande av ny deltagare i arbetsgruppen att utreda en
eventuell kommunsammanslagning tas upp på nästa möte.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut från Leif Hägg och finner att demokratiberedningen antar
det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK)
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