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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-09-12 kl 18.30-19.40
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordf.
Gunnar Bengtsson (S)
Fredrik Jönsson (C)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)

Ersättare
Eva Wigren (S), tjg.
Marcus Zadenius (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg.

Ej närvarande ledamöter
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Lars Ahlfors (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ej närvarande ersättare
Torsten Vigre (M)
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Nuno Antunes (MP)
Anne-Maj Olsson (V)

Övriga
Bo Gripsten, tf kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
möte den 15 augusti 2011.
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2. Förslag till fortsatt arbete med ungdomsinflytande
(dnr 29-2010)
Demokratiberedningen diskuterar förslaget till fortsatt arbete med
ungdomsinflytande.
Alla närvarande partier är positiva till ordförandens förslag som skickats ut
inför mötet om hur kommunen ska arbeta vidare med att tillgodose
ungdomars möjlighet och rätt till inflytande.
Det konstateras att följande personer yrkar bifall till ordförandens förslag:
Gunnar Bengtsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Björn Nordström (C),
Fredrik Jönsson (C), Ingrid Ekström (SD), Karl-Erik Karlsson (KD) och Eva
Wigren (S).
Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Ett ungdomspolitiskt projekt startas för att ta fram rutiner och organisation
för att tillgodose ungdomars möjlighet och rätt till inflytande innan politiska
beslut tas.
• Projekttiden skall vara 24 månader. Delrapport till kommunfullmäktige
efter 12 månader.
• En projektledare/ungdomssamordnare tillsättes (50%).
• Demokratiberedningen ges uppdraget att vara projektets styrgrupp.
Skickas till:
Kommunfullmäktige (med ordförandens skrivelse daterad 2011-09-05)

3. Justering av fast arvode till överförmyndare och
överförmyndarens ersättare
(dnr 623-2009)
Demokratiberedningen har tidigare (DB 2011-08-15, punkt 3) föreslagit att
överförmyndarens fasta arvode ska öka från 3 % av kommunstyrelsens
ordförandes fasta arvode till 6 % av detsamma med anledning av ökad
arbetsbelastning.
När kommunstyrelsen beredde ärendet inför beslut i kommunfullmäktige
kompletterades förslaget med följande: överförmyndarens ersättares fasta
arvode ska höjas från 1 % till 2,4 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode, ändringarna ska börja gälla fr o m den 1 oktober 2011 samt slutligen
att kostnaden för höjningen ska belasta verksamheten överförmyndare.
Det konstateras att demokratiberedningen är positiv till att dessa
kompletteringar gjorts i beslutsförslaget.
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Demokratiberedningens beslut
•

Beredningen står bakom förslaget till justering av fast arvode till
överförmyndare och överförmyndarens ersättare som lämnats av
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 2011-09-26.

Skickas till:
Kommunfullmäktige

4. Utredning om kommunsammanslagning
(dnr 853-2011)
Kommunfullmäktige har behandlat motionen ”Starta processen mot
kommunsammanslagning nu” (dnr 565-2010) som demokratiberedningen
tidigare yttrat sig över.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionens första att-sats. Detta
innebär att demokratiberedningen har uppdraget ”att utreda möjligheterna att
starta arbetet som anges i motionen”. Enligt motionen är en mycket stor
fördel att börja föra dialog i tid i kommunen om en eventuell framtida
kommunsammanslagning.
Demokratiberedningen ska enligt kommunfullmäktiges beslut i nuläget inte
återkomma med några förslag till beslut i frågan.
Beredningen enas om att till kommande möte i sina partigrupper fundera på
hur man ska arbeta med denna fråga. En metod som nämns är att låta en
mindre arbetsgrupp fördjupa sig i frågan.

5. Översyn av den politiska organisationen
(dnr 484-2007)
Ordföranden informerar om att översynen av den politiska organisationen
pågår. Uppdraget har tilldelats PwC Sverige. Just nu genomförs bl a
intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän.
Demokratiberedningen i Svalövs kommun har uppdraget att utveckla
kommande politiska organisation och att utvärdera nuvarande organisation.
Beredningen har tidigare beslutat att genomföra en översyn av den
kommunala politiska organisationen under 2011.
Syftet med översynen är att belysa den politiska organisationens
uppbyggnad, strategier och effektivitet utifrån målen med organisationen
samt utifrån ett antal frågeställningar och perspektiv. Syftet är också att ge
kommunen en rekommendation för framtida kommunal och politisk
organisation.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, sekreterare

