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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-01-16, kl. 18.30-20.00
Närvarande
Ledamöter
Ersättare
Leif Hägg (M), ordförande
Torsten Vigre (M), tjg ers
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf. Marcus Zadenius (FP)
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf.
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Ann-Louise Danielsson (KD)
Ej närvarande ledamöter
Claes-Olof Malmberg (M)
Ola Caesar (V)

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

Övriga
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 5 december 2011.
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2. Reviderad arbetsordning för fullmäktige
Beredningen har inför kvällens sammanträde fått ta del av det förslag till ny
arbetsordning som ordföranden tagit fram. Beredningen har tidigare haft
diskussioner om hur kommunfullmäktiges arbete kan effektiviseras.
Ordföranden har, bl a utifrån dessa diskussioner, fått i uppdrag att ta fram
ett förslag till ny arbetsordning för fullmäktige utifrån SKL:s nya
normalarbetsordning.
På beredningen lämnas följande synpunkter av närvarande partier:
Interpellationer, § 32: Ann-Louise Danielsson (KD) för fram att hennes
parti anser att den ledamot som ställt en interpellation ska (jfr förslagets
”bör”) få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska
lämnas.
Frågor, § 33: Efter synpunkt från Fredrik Jönsson (C) och Ann-Louise
Danielsson, ändras ”styrelsens kansli” till ”kommunförvaltningen” i
paragrafen som gäller frågor från ledamöterna.
Allmänhetens frågestund, § 34: Ann-Louise Danielsson (KD), Fredrik
Jönsson (C), Ingrid Ekström (SD) och Lars Ahlfors (MP) för fram från sina
respektive partier att de anser att allmänheten även fortsatt ska ha möjlighet
att ställa frågor angående ärenden på föredragningslistan vid varje
sammanträde.
Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige


Förslag till arbetsordning, daterad 2012-01-16, antas att gälla fr.o.m.
2012-03-01.

Ledamöter från (KD), (C), (SD) och (MP) deltar inte i beslutet.
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

3. Övrigt
Det noteras att beredningen vid nästa sammanträde ska diskutera ev.
organisationsförändringar med anledning av den nyligen genomförda
översynen. Fredrik Jönsson (C) undrar om majoriteten diskuterat förslaget
att gå tillbaka till en traditionell nämndsorganisation. Företrädare för
majoriteten konstaterar att några diskussioner som har lett fram till slutligt
ställningstagande kring organisationsöversynen ännu inte ägt rum.
Frågan om ungdomsinflytande som beredningen handlagt, har behandlats av
kommunstyrelsen idag. Kommunfullmäktige ska fatta det slutliga beslutet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna beredningens
förslag för prioritering i samband med kommande budgetprocess.
Ledamöterna har i de flesta fall inte haft några problem med att ta emot
kallelsen per e-post. Beredningen enas om att fortsätta med att skicka
kallelsen, inkl. föregående minnesanteckningar och ev. underlag, via e-post.
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Ev. underlag i ärenden som beredningen ska behandla ska finnas på papper
på ledamöternas platser när de kommer till sammanträdet.
Torbjörn Ekelund (FP) informerar, bl a med tanke på myndighetsutskottet
välfärds uppdrag, om bestämmelser i kommunallagen som säger att
kommunstyrelsen inte har rätt att delegera till utskott att fatta beslut i
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 6:34).

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

