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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-05-14 kl. 18.30-19.20
Närvarande
Ledamöter
Ersättare
Leif Hägg (M), ordf.
Torsten Vigre (M), tjg ers
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf.
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf.
Björn Nordström (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ej närvarande ledamöter
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Ola Caesar (V)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Marcus Zadenius (FP)
Nuno Antunes (MP)
Vakant (V)
Karl-Erik Karlsson (KD)

Övriga
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 13 februari 2012.
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2. Öppen informations- och frågestund för allmänheten
(dnr 545-2012)
Ordförande presenterar sitt förslag till öppen informations- och frågestund
för allmänheten. Detta arrangemang är tänkt att vara ett komplement till
beredningarnas uppdrag, och syftar till att tillgodose önskemål från
invånarna om att få ställa frågor och få information från ansvariga politiker
och tjänstemän om övergripande och aktuella frågor i hela kommunen.
Enligt förslaget ska kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med vice
ordförandena, ansvara för att genomföra informations- och frågestunden
minst en gång per år, på den tid och plats som ordföranden finner lämplig.
Frågestunden ska annonseras i ortstidningar och på webben.
Björn Nordström (C), Torsten Vigre (M), Ann-Louise Danielsson (KD),
Lars Ahlfors (MP) och Fredrik Jönsson (C) yttrar sig positivt över förslaget.
Demokratiberedningens beslut


Demokratiberedningen antar ordförandens skrivelse, daterad 2012-0424, som sin egen.

Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige


Kommunfullmäktiges ordförande ska, i samråd med vice ordförandena,
minst en gång per år anordna en öppen informations- och frågestund för
allmänheten i syfte att ge invånarna möjlighet att ställa frågor och få
information om övergripande och aktuella frågor i kommunen.

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

3. Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
(dnr 1006-2011)
Ordförande presenterar sitt förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige. Förslaget har tagits fram utifrån en ny
normalarbetsordning från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Förändringar gentemot kommunens nu gällande arbetsordning föreslås bl.a.
i bestämmelserna gällande annonsering, yttranderätt, interpellationer,
allmänhetens frågestund och fullmäktigeberedningar.
I förslaget till arbetsordning regleras också beredningarnas uppdrag och
arbete vilket föreslås ersätta vissa skrivningar i dokumentet ”Ny politisk
organisation i Svalövs kommun” (KF 2009-03-30, § 32).
Gunnar Bengtsson (S), Torsten Vigre (M), Ann-Louise Danielsson (KD)
och Torbjörn Ekelund (FP) yttrar sig positivt över ordförandens förslag.
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Demokratiberedningens beslut


Demokratiberedningen antar ordförandens skrivelse, daterad 2012-0423, som sin egen.

Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige


Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2012-04-23,
antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2012.



Arbetsordningens bestämmelser ang. fullmäktigeberedningar (§§ 44-53)
ersätter skrivningarna angående beredningarnas arbetsuppgifter i
dokumentet ”Ny politisk organisation i Svalövs kommun” (KF 2009-0330, § 32).

Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

4. Uppdrag: Översyn av ersättningsbestämmelser och
-nivåer
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 25, att bestämmelserna för
ersättning, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en utvärdering med start i
maj 2012.
Beredningen diskuterar uppdraget, och hur arbetet med detta lämpligen ska
påbörjas.
Demokratiberedningens beslut


Översynen påbörjas genom att dokumentation ang.
jämförelsekommuners uppräkning och ersättningar från den senaste
översynen skickas ut till ledamöter och ersättare.



Förvaltningen uppdras att kontakta jämförelsekommunerna från senaste
översynen för aktuella uppgifter.

5. Övrigt
”Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt”
har lämnat ett betänkande med namnet ”Vital kommunal demokrati”.
Kommittén har haft i uppgift att utreda åtgärder för att utveckla det
kommunala beslutsfattandet och stärka den kommunala representativa
demokratins funktionssätt.
I betänkandet förslås bl.a. lagändringar kring fullmäktiges storlek och
försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommunstyrelsen. Dessutom
presenterar kommittén sina slutsatser från översyn av bl.a. kommunal
samverkan och partistöd.
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Betänkandet finns att ta del av i sin helhet på riksdagens hemsida
(www.riksdagen.se/Dokument och lagar). Sammanfattningen skickas ut till
beredningens ledamöter och ersättare per e-post.

Leif Hägg, ordförande

Britta Fremling, nämndsekr.

