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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-06-04, kl. 18.30-20.30
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordf.
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf.
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Marcus Zadenius (FP)

Ej närvarande ledamöter
Gunnar Bengtsson, 1:e vice ordf.
Claes-Olof Malmberg (M)
Lars Ahlfors (MP)
Ola Caesar (V)

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

Övriga
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Britta Fremling, nämndssekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 14 maj 2012.
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2. Uppdrag: Översyn av ersättningsbestämmelser och nivåer
En sammanställning av jämförelsekommuners ersättningsbestämmelser och
-nivåer som gjordes under senaste arvodesöversynen har skickats ut till
beredningens ledamöter. Beredningen beslutade på sammanträdet den 14
maj att uppdra åt förvaltningen att kontakta jämförelsekommunerna igen för
att få aktuella uppgifter. Svar har ännu inte kommit in från samliga
kommuner.
Beredningen diskuterar på dagens möte vilka delar av
ersättningsbestämmelser och -nivåer som det finns behov av att se över.
Det konstateras att det finns ett antal problem i nu gällande
ersättningsbestämmelser, bl.a. gällande fast arvodering till presidierna i
gymnasieutskottet, tillfälliga beredningar och kommunala råd. Ekonomioch personalutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (FP) kommer att ta
med sig frågor som dessa till diskussion i utskottet.
De gällande bestämmelserna ang. arvode kommer att skickas ut till
demokratiberedningens ledamöter och ersättare.
Beredningens beslut:


Som underlag för fortsatta diskussioner i beredningen uppdras
förvaltningen att ta fram uppgifter om total kostnad för föregående år för
fast resp. rörlig arvodering samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Uppgift om bestämmelser för förlorad arbetsinkomst ska också begäras
in från jämförelsekommuner.



Beredningens ledamöter uppdras att i sina resp. partier diskutera
viktningen mellan de fast arvoderade uppdragen, och återkomma med
synpunkter till beredningens möte i oktober.

3. Organisationsöversyn: Idéskiss 2015-01-01
Ordföranden presenterar en skiss till politisk organisation fr.o.m.
2015-01-01.
Beredningen diskuterar förslaget och bl.a. insynsplatser, antal ledamöter i
utskotten och förekomsten av ersättare i beredningarna.
Det konstateras att det inte finns något hinder mot att förändringar som
innefattas av organisationsskissen skulle kunna träda i kraft tidigare än vid
nästa mandatperiods början.
Beredningens beslut:


Beredningens ledamöter uppdras att i sina resp. partier diskutera
organisationsskissen och återkomma med synpunkter till
demokratiberedningens möte i september.
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4. Övrigt
Demokratiberedningens möte som planerats till 2012-08-13 ställs in. Nästa
sammanträde är planerat till 2012-09-10.

5. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet och önskar alla närvarande en trevlig sommar.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

