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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-11-12, kl. 18.30 – 20.40
Ajournering 19.30 – 19.40

Närvarande
Ledamöter
Ersättare
Leif Hägg (M), ordf.
Torsten Vigre (M) tjg.
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf. Marcus Zadenius (FP)
Björn Nordström (C)
Patrik Pålsson (MP)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Patrik Wilhelmsson (KD) t.o.m delar av punkt 4
Ej närvarande ledamöter
Fredrik Jönsson (C)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Freja Nilsson (V)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Karl-Erik Karlsson (KD)
Vakant (V)

Övriga
Camilla Knobblock, nämndsekreterare

1. Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Demokratiberedningens beslut
•

Dagordningen godkänns.

•

Torbjörn Ekelund utses att justera protokollet den 19 november 2012
kl. 18.00, kommunförvaltningen staben.
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2. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 15 oktober 2012.

3. Arvodesöversyn – viktning mellan fast arvoderade
uppdrag
Ordförande Leif Hägg (M) ställer frågan hur demokratiberedningen ska gå
tillväga i arvodesöversynen och om ledamöterna diskuterat frågan inom
respektive parti. Av den följande diskussionen framkommer att alla partier
inte har diskuterat frågan innan mötet där vissa partier har velat invänta
beredningens diskussion. Frågan ställs om det finns något direktiv för
uppdraget om att ändra den totala kostnaden för politikerarvoden där
ordföranden meddelar att så inte är fallet.
Frågan kring politikerarvoden diskuteras utifrån olika aspekter; om
inkomstbasbeloppet även framgent ska vara den gällande
uppräkningsmetoden för arvodena, om det är aktuellt med omfördelningar
mellan olika uppdrag, hur ska procentsatserna se ut och fördelas.
Demokratiberedningens beslut
•

Beredningens ledamöter uppdras att fortsätta diskussionen inom
respektive parti, och återkomma med förslag till beredningens nästa
möte.

Ajournering 19.30 – 19.40.

4. Politisk organisation fr.o.m. 2015-01-01
Ordföranden inleder diskussionen med att konstatera att
kommunfullmäktige nästa måndag behandlar förslaget till reviderad politisk
organisation från och med den 1 januari 2013. Vad som sedan är kvar att
diskutera efter denna förändring är bland annat antal ledamöter i
kommunstyrelsen och fullmäktige samt beredningarnas organisation.
Beredningen diskuterar därefter huruvida det framgent ska vara tillfälliga
eller fasta beredningar, antal ledamöter i en eventuell fast beredning, om en
tjänsteman ska knytas till beredningen/-arna där tjänstemannen
tillhandahåller metodstöd. Även råden diskuteras där frågan ställs om råden
ska flyttas från kommunfullmäktige och i stället organisatoriskt ligga under
kommunstyrelsen.
Demokratiberedningen konstaterar att det behövs en forsatt diskussion om
beredningarna och råden samt om antal ledamöter i kommunstyrelsen,
fullmäktige, socialnämnden och revisionen.
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Demokratiberedningens beslut
•

Beredningens ledamöter uppdras att fortsätta diskussionen inom
respektive parti, och återkomma med förslag till beredningens nästa
möte avseende beredningarna, råden, antal ledamöter i
kommunstyrelsen, antal ledamöter i fullmäktige, antal ledamöter i
socialnämnden samt antal ledamöter i revisionen.

5. Övrigt
Ordföranden meddelar att han har beslutat att ställa in beredningens möte
den 10 december 2012, nästa möte är den 14 januari 2013.
Björn Nordström (C) tar upp frågan om arvode vid uppsättande av afficher i
samband med beredningarnas medborgardialoger. Ordföranden kommer att
diskutera frågan med beredningarnas ordförande.

6. Mötet avslutas
Mötet avslutas.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Torbjörn Ekelund, justerare

_______________________
Camilla Knobblock, nämndsekreterare

