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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-06-07, kl 18.30 – 19.45
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Niclas Selberg (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Eva Olofsson (C)
Marcus Zadenius (FP)

Ej närvarande ledamöter
Fredrik Jönsson (C)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Torsten Vigre (M)
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
På demokratiberedningens sammanträde 2011-04-04 skickade Maria
Pålsson, f d webbutvecklare för ungdomsfrågor, med ett förslag till en
möjlig fortsättning för att öka ungas inflytande och påverkan i skolan och
samhället. Detta förslag till ungt inflytande togs med till respektive
partigrupp för ställningstagande och vidare diskussion.
Synpunkter som lades fram på dagens sammanträde:
(C) har ej diskuterat i partigruppen men lyfte bland annat åsikten att
politikerna inte ska använda skolan som en arena för arbetet med ungt
inflytande utan skapa andra mötesplatser.
Unga ska berätta vad unga vill göra.
(V) har diskuterat föreliggande förslag och håller med det.
(MP) har diskuterat hur skolan ska involveras i arbetet med att öka ungas
inflytande.
(FP) har ett förslag om ett projekt där unga får en summa pengar till att göra
förbättringar i samhället. På så sätt lär sig unga beslutandeprocesser och
involveras i samhället.
Diskussion fördes om olika sätt att involvera unga i den demokratiska
processen. Det lyftes även fram olika sätt att lyssna på unga och att det är en
viktig del i att stärka ungas inflytande.
Fortsatt hantering av frågan:
 Kommunförvaltningen (Maria Pålsson) får i uppdrag att till
demokratiberedningens nästa sammanträde den 15 augusti 2011 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.

2. Uppdrag för översyn av den politiska organisationen
- Information om upphandling
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.
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För genomförande av uppdraget efterfrågas en mångårig, gedigen
kompetens och kunskap inom kommunala kompetensområdet, inom
kommunalrätten och övrig berörd lagstiftning, inom kommunal
nämndsadministration samt mångårig erfarenhet av arbete inom kommunal
verksamhet.
Beredningen beslutar


Informationen noteras.

3. Motion, Starta processen mot kommunsammanslagning
nu (565-2010)
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har lämnat in en motion
om kommunsammanslagning. I motionen föreslås att demokratiberedningen
ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att starta arbetet med
kommunsammanslagning enligt vad som anges i motionen, samt att
demokratiberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag
till beslut avseende vad som ovan angivits i motionen.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse har remitterat motionen till
demokratiberedningen för yttrande.
Demokratiberedningens uppfattning är att arbetet mot en större enhet redan
pågår i och med ett ökat samarbete inom Skåne Nordväst och att allt fler
gemensamma bolag och kommunalförbund bildas.
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (S), Niklas Selberg (FP och Björn Nordström (C): Svaret
antas som demokratiberedningens eget. Motionens första att-sats bifalles.
Motionens andra att-sats avslås.
Demokratiberedningens beslut
 Svaret antas som demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsens för beslut i
kommunfullmäktige
 Motionens första att-sats bifalles.
 Motionens andra att-sats avslås.

4. Motion, Vi vill ha medborgarförslag, Dnr 637-2010
Jenny A Wenhammar (MP) har lämnat in en motion om medborgarförslag. I
motionen föreslås att medborgarförslag införs i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse har remitterat motionen till
demokratiberedningen.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2011-06-07

4 (4)

Demokratiberedningens bedömning är att den nya politiska organisationen
med beredningar väl tillgodoser medborgarnas möjligheter att påverka.
Yrkanden
Björn Nordström (C), Gunnar Bengtsson (S), Knud Nörrelökke (V) och
Marcus Zadenius (FP): Svaret antas som demokratiberedningens eget.
Motionen avslås med hänvisning till demokratiberedningens yttrande.
Demokratiberedningens beslut
 Svaret antas som demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsens för beslut i
kommunfullmäktige
 Motionen avslås med hänvisning till demokratiberedningens yttrande.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Maria Pålsson, nämndsekreterare

