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Dnr: 79-2013

§ 28 Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
Demokratiberedningens beslut
1. Ordförandens förslag till reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-08-11
antas som demokratiberedningens eget.
2. Ordförandens förslag till yttrande angående kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget.
3. Ordförandens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget.

Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och
pensionärer, daterad 2014-05-05 antas.
3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014.
4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med
avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och
ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med fattade beslut.

Deltar ej i beslutet
Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Patrik Wilhelmsson (KD), Lars Ahlfors (MP) och
Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har uppdraget att inför en ny mandatperiod göra en översyn av den
politiska organisationen, reglementen samt de förtroendevaldas arvoderingar.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 28, att ge demokratiberedningen uppdrag
att se över reglementena för Rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa mandatperiod. Demokratiberedningen
bedömde att detta uppdrag svårligen kan genomföras separat då rådens reglementen i hög grad
är kopplade till var i organisationen dessa ska organiseras.
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Demokratiberedningen har under senare delen av nuvarande mandatperiod återkommande
diskuterat olika alternativ till framtida organisation. Demokratiberedningen beslutade den
13 december 2013 att skicka ut ett förslag till samtliga partier för yttrande.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 25, följande beslut: 1) Ordförandens förslag till
reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget. 2) Ordförandens förslag till arvoderingar av förtroendevalda 20152018 daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget. 3) Ordförandens förslag till
yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för
funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget., samt 4) Ordförandens förslag till
reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden
2015-2018, daterad 2014-05-05 antas. 2) Demokratiberedningens förslag till reglemente för
rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3) Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4). Kommunstyrelsen uppdras att
göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6) Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras, samt 7)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 101, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-05-05 antas. 2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att göra
en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 85, följande beslut: Ärendet återremitteras till
demokratiberedningen med motiveringen ”Ändringar av den politiska organisationen under
löpande mandatperioden bör undvikas och därför bör en bredare majoritet eftersträvas i
beslutet.”
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
2014-08-11
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 101
Demokratiberedningens protokoll 2014-05-05, § 25
Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
2014-05-05
Remissvar från S, dnr. 79 2013 160
Remissvar från M, dnr. 79 2013 150
Remissvar från C, dnr. 79 2013 140
Remissvar från KD, dnr 79 2013 120
Remissvar från MP, dnr 79 2013 110
Remissvar från SD, dnr 79 2013 100
Remissvar från FP, dnr 79 2013 90
Remiss Översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer, resp. rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete samt förslag till politisk organisation fr.o.m. nästa
mandatperiod, dnr 79 2013 60, 79 2013 70 samt 79 2013 80
Uppdrag till demokratiberedningen att se över reglementena för Rådet för funktionshindrad och
pensionärer respektive Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa
mandatperiod (KF 2013-02-25, § 28), dnr 722 2013 10

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M) och Karl-Erik Kruse (S): Förslag till beslut i demokratiberedningen:
1. Ordförandens förslag till reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-08-11 antas
som demokratiberedningens eget. 2. Ordförandens förslag till yttrande angående
kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och
pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02
antas som demokratiberedningens eget.
3. Ordförandens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad
2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget.
Förslag till demokratiberedningen för förslag till kommunfullmäktige: 1. Demokratiberedningens
förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018, daterad 2014-08-11 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den
31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens
reglemente med avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen
uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras. 7. Kommunstyrelsen uppdras att
revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med
fattade beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att demokratiberedningen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, BRG, KALN)
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Dnr: -

§ 29 Övriga frågor
Demokratiberedningens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Leif Hägg (M) informerar om ärenden som kommer att behandlas på
nästkommande demokratiberedning; reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige och
ändringar i revisionens reglemente.
Protokollet ska skickas till:
-
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