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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-09-10, kl. 18.30-19.30
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordf.
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf.
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf.
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Lars Ahlfors (MP)
Freja Nilsson (V)

Ersättare
Eva Olofsson (C)
Marcus Zadenius (FP), tjg.
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg.

Ej närvarande ledamöter
Claes-Olof Malmberg (M)
Torbjörn Ekelund (FP)
Vakant (KD)

Ej närvarande ersättare
Eva Wigren (S)
Torsten Vigre (M)
Teddy Nilsson (SD)
Nuno Antunes (MP)
Vakant (V)

Övriga
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 4 juni 2012.

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26 • e-post info@svalov.se • www.svalov.se

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2012-09-10

2 (3)

2. Organisationsöversyn: Idéskiss 2015-01-01
På demokratiberedningens möte 2012-06-04 presenterade ordförande Leif
Hägg (M) en skiss till politisk organisation fr.o.m. 2015-01-01.
Ledamöterna uppdrogs sedan att till dagens sammanträde diskutera
organisationsskissen i sina respektive partier och återkomma med
synpunkter.
Sammanfattningsvis konstaterar beredningen att strukturen för
organisationen så som den presenteras i skissen är bra.
Miljöpartiet (MP) är positivt till organisationsförslaget, och för särskilt fram
att det är bra med tillfälliga beredningar och den flexibilitet som detta tillför
organisationen. Kristdemokraterna (KD) tycker att de organ som föreslås i
skissen är riktiga. (KD) lämnar också förslag på antal
ledamöter/ersättare/insynsplatser i de resp. organen (se bilaga 1), bl.a. förs
fram att det bör vara fem ledamöter och fem ersättare i samtliga
arbetsutskott under kommunstyrelsen. Socialdemokraterna (S) menar att
förslaget generellt ser bra ut. Diskussionen inom partiet gällande antal
ledamöter/ersättare/insynsplatser i resp. organ är inte avslutad, men partiet
tycker att det bör vara 31 ledamöter i kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna (SD) tycker att det vore bra att dela på det politiska
ansvaret för vård och skola så som föreslås. Centerpartiet (C) meddelar att
det är positivt till de föreslagna utskotten under kommunstyrelsen samt att
de anser att det även fortsatt ska vara 35 ledamöter i kommunfullmäktige.
Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om att han låtit göra en översyn
av förvaltningsorganisationen, och att ledningsgruppen utifrån resultatet av
denna formulerat ett förslag till förändringar av nuvarande organisation.
Förslaget ska tas upp i central samverkan med facken och med chefer och
andra medarbetare i Utvecklingsforum. Kommunchefen konstaterar att
förslaget till ny förvaltning stämmer väl överens med det förslag till
förändrad politisk organisation som presenterats.
Under mötet ställs frågor gällande ikraftträdande av föreslagna förändringar.
Ordförande meddelar att majoriteten diskuterar möjligheten att göra vissa
ändringar i organisationen tidigare än vid nästa mandatperiods början.
Kommunchefen meddelar att han, givet att ledningsgruppens förslag tas väl
emot, har satt en preliminär tidsplan där förändringar ska träda i kraft per
årsskiftet 2012/2013. (C) framför särskilt att de ser positivt på denna
tidsplan. Det finns önskemål både från förvaltningen och från partierna om
att förändringar i förvaltnings- resp. politisk organisation ska ske samtidigt
om det är möjligt.
Demokratiberedningens beslut


Ordförande tar med sig de redovisade synpunkterna till majoritetens
fortsatta diskussioner om förändringar i den politiska organisationen.
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3. Övrigt
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 112, om fast arvode till
presidierna i tillfälliga beredningar, i kommunens råd samt
gymnasieutskottet. De fasta arvodena utgår från det att fullmäktiges beslut
vunnit laga kraft. Fullmäktige gav dessutom ett uppdrag till förvaltningen
om att se över tillämpningen av arvoden för kommunstyrelsens ordförande
och 2:e vice ordförande.
Ordförande påminner om följande uppdrag från beredningens möte 201206-04 gällande arvodesöversynen: ”Beredningens ledamöter uppdras att i
sina resp. partier diskutera viktningen mellan de fast arvoderade uppdragen,
och återkomma med synpunkter till beredningens möte i oktober.”
(C) påpekar att en del förtroendevalda är missnöjda med arbetssättet i
välfärdsberedningen. Det är fortfarande svårt att hitta arbetsformer för de
långsiktiga frågorna.

4. Mötet avslutas
Mötet avslutas och ordföranden hälsar alla närvarande välkomna tillbaka till
nästkommande sammanträde den 15 oktober 2012.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

