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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-11-07 kl. 18.30-20.15
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M)
Gunnar Bengtsson (S)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Eva Wigren (S)
Torsten Vigre (M)
Eva Olofsson (C), tjg
Marcus Zadenius (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg

Ej närvarande ledamöter
Fredrik Jönsson (C)
Björn Nordström (C)
Ola Caesar (V)

Ej närvarande ersättare
Teddy Nilsson (SD)
Nuno Antunes (MP
Anne-Maj Olsson (V)

Övriga
Magnus Hultman, PWC
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på mötesanteckningarna från föregående
möte den 17 oktober 2011.
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2. Översyn av den politiska organisationen
Översynen av den politiska organisationen är klar. Magnus Hultman, PWC,
presenterar slutsatserna av arbetet för beredningen.
Översynen har utmynnat i följande elva punkter med rekommendationer
inför det fortsatta arbetet:
1. Engagera fler i förändringsprocessen.
2. Det ska finnas en beredning med ett tydligt uppdrag från
kommunfullmäktige. Beredningen ska arbeta sektorsövergripande.
3. Beredningen ska vara aktiv i budgetprocessen.
4. Utveckla en kommunikationsplattform för beredningens arbete
(kommunikation och återkoppling).
5. Koppla beredningens uppdrag till fullmäktiges övergripande mål.
6. Tydliggör att utskottens roll är ”här och nu” och uppföljning, d.v.s. inte
strategiskt framtidsarbete.
7. Bilda ett utskott för den pedagogiska verksamheten.
8. Omvandla myndighetsutskottet välfärd till en myndighetsnämnd.
9. Stärk bryggan mellan politik och förvaltning.
10. Skapa forum för dialog mellan utskott och beredning.
11. Gör en översyn av förvaltningsorganisationen.
Ordföranden informerar om att den skriftliga rapporten från PWC kommer
att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 21/11. Rapporten
kommer också att e-postas ut till beredningens ledamöter och ersättare.
Kommunchefen informerar om att det tagits initiativ till en översyn av
förvaltningsorganisationen.
Majoriteten avser enligt ordföranden att lämna ett förslag till hur
organisationen bör förändras. Innan förslaget utformas vill ordföranden
gärna höra hur partierna inledningsvis reagerar på slutsatserna från
översynen.
Beredningens beslut


Beredningens ledamöter uppmanas att till nästkommande möte den 5/12
föra med sig inledande ställningstaganden från resp. parti.
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3. Information/övrigt
Ordföranden berättar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit
fram ett nytt förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget
finns att läsa på SKL:s webbplats (www.skl.se).
Ordföranden har sedan beredningens möte 2011-10-17 uppdraget att ta fram
ett förslag till fortsatt arbete med att effektivisera kommunfullmäktiges
sammanträden. Ordföranden kommer inom ramen för detta uppdrag att ta
ställning till de av SKL föreslagna förändringarna i normalarbetsordningen.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

