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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-08-15, kl 18.30 – 19.50
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Torsten Vigre (M)
Marcus Zadenius (FP)

Ej närvarande ledamöter
Fredrik Jönsson (C)
Björn Nordström (C)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Nuno Antunes (MP)
Anne-Maj Olsson (V)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Övriga
Bo Gripsten, tf kommunchef
Maria Pålsson, vik nämndsekreterare
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1. Uppdrag/Uppföljning Lupp (Dnr 26-2010)
På demokratiberedningens sammanträde 2011-06-07 beslutades att
kommunförvaltningen får i uppdrag att ta reda på hur arbete med ungas
inflytande har skett i andra kommuner samt att ta fram förslag till lämplig
arbetsmetod för att undersöka ungdomars idéer om hur ungas inflytande ska
öka i kommunen och hur unga kan vara med och påverka politiska beslut.
För att undersöka ungdomars idéer för hur ungas inflytande ska öka samt
hur unga kan vara med och påverka politiska beslut behövs en diskussion
om syfte och mål med ungas inflytande. Demokratiberedningen bör ha en
samlad bild av hur arbete med ungas inflytande ska gå till samt sätta ramar i
form av resurser, som till exempel ekonomi och tid, kring ungas inflytande.
Beredningen beslutar
 Demokratiberedningens ordförande får i uppdrag att skriva ett förslag
till syfte och mål med ungas inflytande samt framställa behovet av en
tjänsteman som samordnare för arbetet med ungas inflytande.

2. Uppdrag för översyn av den politiska organisationen
- Information om upphandling (Dnr 484-2007)
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.
För översyn av den politiska organisationen i Svalövs kommun anlitas
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Beredningen beslutar


Informationen noteras.

3. Justering av fast arvode
Aktuella ersättningar till förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige
2010-03-29, § 25.
Överförmyndarens arvode är satt till 3 % av ordföranden i
kommunstyrelsens arvode. Arbetsbelastningen för överförmyndaren har
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ökat markant på grund av ensamkommande flyktingbarn. Bedömningen är
att det är en fördubbling jämfört med tidigare. Som jämförelse så ligger
nämnd- och utskottsordförandenas arvode mellan 6 % och 12 %
Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
 Överförmyndarens arvode skall vara 6 % av ordföranden i
kommunstyrelsens arvode.

4. Övrigt
Ordförande Leif Hägg tackar för ett givande möte och förklarar mötet
avslutat.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

___________________________
Maria Pålsson, nämndsekreterare

