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Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2010-09-06,
kl 18.30-20.30
Närvarande
Ledamöter
Gunnar Bengtsson (S), ordf.
Margareta Stenström (M)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Torsten Vigre (M)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Örjan Righard (MP)

Ersättare
Eva Olofsson (C)
Sandra Vikenstjerna (FP), tjg
Paul Miller (MP)

Ej närvarande ledamöter
Kristina Backe (C)
Sven-Inge Dalman (SD)
Pernilla Eklund (FP)
Knud Nörrelökke (V)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Aase Jönsson (KD)
Anne-Maj Olsson (V)

Övriga
Hans Nelson, Framtidskommittén
Åsa Ratcovich, kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Hur ser vår framtid ut? - Kommunens och regionens
utveckling
Hans Nelson från Skåne Nordvästs Framtidskommitté inleder mötet med att
berätta om Skåne Nordväst, Framtidskommittén och regionens utveckling.
Skriften ”316 208 invånare – vägen till bästa regionen” av OlaThufvesson
delas ut till ledamöterna.
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Efter detta genomför beredningen en värderingsövning med rubriken
”Skåne Nordväst – En region utan gränser”. I övningen får ledamöterna ta
ställning till ett antal påståenden kring samarbete mellan kommuner.
Resultatet av övningen bifogas anteckningarna.
Slutligen diskuterade beredningens ledamöter i smågrupper följande frågor
på kvällens tema:
- Skulle Skåne Nordväst som en kommun klara av välfärdens framtida
finansiering bättre än som tio kommuner?
- Inom vilka kärnverksamheter finns det förutsättningar för ett ökat
samarbete över kommungränserna?
- Hur ska medborgarna veta vem de kan utkräva ansvar av vid ett utökat
samarbete?
- Vad kommer den framtida attraktiva och utbildade arbetskraften att kräva
av kommunen som arbetsgivare och hur ska kommunen säkra kompetensen
i en allt hårdare konkurrens?
- Hur skulle demokratiskt inflytande kunna säkerställas i ett Skåne Nordväst
utan gränser?
- Hur ska man förändra strukturen och spelreglerna för det politiska
uppdraget så att det blir attraktivt i framtiden?
Ledamöternas tankar kring frågorna skrivs ner på blädderblock och hängs
upp i cafeterian. Avslutningsvis går ledamöterna tillsammans igenom svaren
som lämnats (se bilaga).

2. Övriga frågor
Beredningens ordförande Gunnar Bengtsson tackar alla för den gångna
mandatperiodens arbete i demokratiberedningen.

Gunnar Bengtsson, ordförande

Britta Fremling, sekreterare

SKÅNE NORDVÄST – EN REGION UTAN GRÄNSER
VÄRDERINGSÖVNING SEMINARIUM DEN 6 SEPTEMBER 2010
DELTAGARE DEMOKRATIBEREDNINGEN SVALÖVS KOMMUN

Antal ledamöter av
totalt 10 personer
1. Vad tycker du är det starkaste argumentet för samarbete
mellan kommunerna?
a. Ekonomisk vinning
b. Ökad kvalité på välfärdstjänster
c. Regional profilering
d. Överlevnad

a. 3
b. 7
c. d. -

2. Vilken är den viktigaste faktorn för att du skulle vilja
samarbeta med andra kommuner?
a. Att det finns samförstånd och tillit mellan parterna
b. Geografisk närhet
c. Liknande politisk synsätt
d. Den andra kommunens storlek och/eller ekonomi

a. 8
b. 2
c. d. -

3. Hur påverkas uppdraget som förtroendevald av ett ökat
samarbete mellan kommuner?
a. Mer stimulerande då det ger större möjligheter till
specialisering i hjärtefrågor
b. Kontakten med väljarna påverkas negativt
c. Ökade resurser ger större påverkansmöjligheter vilket gör
uppdraget mer attraktivt
d. Uppdraget blir svårare av att det blir mindre tydligt var
makten finns
4. Vilket alternativ skulle du föredra att arbeta för och på så sätt
säkra kompetens och generationsväxlingar för Svalövs
kommun?
a. Hyra in konsulter
b. Samarbeta med andra kommuner kring delade tjänster
c. Skapa en gemensam organisation/förvaltning/bolag med
andra kommuner
d. Genomföra kommunsammanslagning

a. 6
b. c. 1
d. 3

a. b. 8
c.1
d.1

5. Hur länge tror du att det kommer att dröja till nästa
kommunsammanslagning inom Skåne Nordväst?
a. Helst redan imorgon
b. Inom 1-5 år
c. Ytterligare 5-20 år
d. Kommer inte att hända

a. b. 2
c. 8
d. –

6. Varifrån bör initiativ till kommunsammanslagningar komma
tycker du?
a. Tjänstemän
b. Politiker
c. Staten
d. Invånarna

a. b. 5
c.d. 5

7. Vilken av följande lösningar tror du främst på för att
finansiera framtidens välfärdstjänster?
a. Ökade skatter
b. Ökade avgifter
c. Ökat samarbete
d. Är inget problem

a. 2
b. 7
c. –
d.1

Gruppdiskussioner demokratiberedningen
6 september 2010

A) Välfärdens finansiella utmaning
Skulle Skåne Nordväst som en kommun klara av välfärdens framtida
finansiering bättre än som tio kommuner?

Ja!
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B) Gränslöst samarbete
Inom vilka kärnverksamheter finns det förutsättningar för ett ökat samarbete
över kommungränserna?
Hur ska medborgarna veta vem de kan utkräva ansvar av vid ett utökat
samarbete?

Räddningstjänst
Turismen – Företag
Gymnasieskolan – Skolår
Renhållning
Kultur
Administration – löner, bygglov, översiktsplaner
Medelpunkten, NSVA
Varje kommundel skall ha ett kontor för tjänster och ansvariga politiker –
Medborgarkontor
Vem prioriterar i en storkommun? - Risk att ”småkommunerna” marginaliseras.
- Idag har vi påverkansmöjligheter.
Välfärdstyrs idag även av Region Skåne. Där finns vi alla med (på gott och ont).
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C) Kompetensförsörjning
Vad kommer den framtida attraktiva och utbildade arbetskraften att kräva av
kommunen som arbetsgivare och hur ska kommunen säkra kompetensen i en allt
hårdare konkurrens?
Lön.
Våga vara annorlunda.
Korta beslutsvägar inom kommunen.
Kommunikationer.
Lyhörd, bra arbetsmiljö, tekniska hjälpmedel, barnomsorg, skola, erbjudande om
bra boende, bra kommunikationer.
Hyfsad lön.
Bra arbetskamrater och chefer.
Politiker som ej lägger sig i.
Platt välfungerande organisation.
Fortbildningar återkoppling, praktikplatser, trainee i kommunen.
Rätt person på rätt plats.
Rakhet – öppenhet.
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D) Demokrati
Hur skulle demokratiskt inflytande kunna säkerställas i ett Skåne Nordväst utan
gränser?

Hur ska man förändra strukturen och spelreglerna för det politiska uppdraget
så att det blir attraktivt i framtiden?
Parlamentariskt.
En illustration av följande tankar lämnas: Det är många olika - både partier och
infallsvinklar - som skall leda till beslut, nivå för nivå. Totalt sett så blir det flera
steg innan man kommer till ett Skånenordväst beslut, så man ser till att den stora
massan INTE suddas ut, utan börjar resan från grunden.

