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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-12-05, kl 18.30-20.30
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordf.
Gunnar Bengtsson (S)
Fredrik Jönsson (C)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)

Ersättare
Eva Wigren (S)
Torsten Vigre (M), tjg
Marcus Zadenius (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg

Ej närvarande ledamöter
Claes-Olof Malmberg (M)
Ola Caesar (V)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ej närvarande ersättare
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Nuno Antunes (MP)
Anne-Maj Olsson (V)

Övriga
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Föregående minnesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående
sammanträde den 7 november 2011.

2. Översyn av den politiska organisationen, dnr 484-2007
Företaget PWC har genomfört en översyn av den politiska organisationen i
Svalövs kommun. Resultatet presenterades för demokratiberedningen på
sammanträdet den 7 november. Ledamöterna uppmanades efter

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

2011-12-05

2 (4)

föredragningen att till dagens möte föra med sig inledande
ställningstaganden från resp. parti.
Beredningens ordförande Leif Hägg (M) lägger fram ytterligare en fråga
inför redovisningen från de närvarande partierna: Ska vi fortsätta med vår
nuvarande typ av organisation eller ska vi gå tillbaka till en traditionell
nämndsorganisation? Ordföranden undrar också vad de närvarande tror om
att ev. göra mindre justeringar av organisationen nu (med ikraftträdande t ex
1/7 2012), och ev. större förändringar inför kommande mandatperiod (med
ikraftträdande 1/1 2015)?
Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C): Partiet kan inte lämna
ställningstagande gällande rapportens slutsatser förrän i februari, bl a med
tanke på att endast två av partiets representanter blivit intervjuade under
arbetets gång och att få medlemmar därför sedan tidigare haft kunskap om
utredningen. Partiet konstaterar dock att vissa förändringar vore av godo;
t ex är det inte befogat att kalla ekonomiberedningen till sammanträde varje
månad. Partiet önskar en processbeskrivning från majoriteten för det
fortsatta arbetet med ev. organisationsförändringar.
Ingrid Ekström (SD): Partiet har några inledande synpunkter. Det är klokt
att behålla dagens organisation, och justera i denna för att få den bättre.
Ekonomiberedningen har spelat ut sin roll. God idé att samla skolans frågor
till ett utskott.
Lars Ahlfors (MP): Partiet har diskuterat rapporten, och konstaterat att
medlemmarna är positiva till organisationsformen med beredningar under
fullmäktige. Det är dock svårt att jämföra kostnader, effektivitet m.m. med
den tidigare organisationen.
Dennis Nilsson (S) och Gunnar Bengtsson (S): Partiet har haft inledande
diskussioner om rapporten, och konstaterat bl a att ekonomiberedningen
spelat ut sin roll, att det vore klokt att samla gymnasiet med övriga
skolfrågor i ett utskott och att samla socialtjänstens myndighetsfrågor till en
nämnd. Partiet har dock inte tagit formell ställning än. Partiet menar att det
är viktigt med bred förankring hos partierna i fullmäktige om en förändring
ska göras.
Torbjörn Ekelund (FP) och Marcus Zadenius (FP): Partiet har diskuterat
rapporten och lämnar följande tankar: Om en förändring ska genomföras ska
den vara brett förankrad hos partierna i fullmäktige. Metoden för det
fortsatta arbetet bl a därför viktig. Det är bra att oppositionspartierna lämnar
synpunkter och tankar till majoriteten. Se över arvoderingen för t ex
ordföranden av tillfälliga beredningar och råd. Klargör gränsdragningen
mellan beredningarnas/kommunens uppdrag och partiernas ansvar för
samtal med medborgarna i kommunen.
Karl-Erik Karlsson (KD): Partiet har diskuterat utredningens slutsatser med
utgångspunkten att nuvarande system ska vara kvar, och lämnar följande
synpunkter: En fast beredning kan vara bra, om den får mandat att tillsätta
särskilda arbetsgrupper och är involverad i budgetprocessen.
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Ekonomiberedningen kan därmed slopas. Den pedagogiska verksamheten,
inkl. gymnasiet, bör brytas ut och bli eget utskott. MVU bör bli en nämnd.
Utskotten ska ha fem mandat istället för dagens tre. Öka kommunstyrelsen
till 13 ledamöter som vi hade tidigare. Inrätta ett dialogforum mellan utskott
och beredningar. Partiet ser gärna en remiss av ett förslag från majoriteten.
Tänkbart med smärre justeringar till sommaren 2012, och kanske en större
remissrunda inför nästa mandatperiod.
Kommunchefen Fredrik Löfqvist ber partierna att tänka på att det är viktigt
att göra organisationen enkel med tydliga uppdragsbeskrivningar så att den
blir lätt för alla inblandade att förstå.
Ordförande Leif Hägg konstaterar avslutningsvis att majoriteten bör
presentera en skiss för det fortsatta arbetet på beredningens sammanträde den
13 februari. Inför detta får oppositionspartierna gärna lämna ytterligare
synpunkter kring ev. organisationsförändringar (t ex på leif.hagg@svalov.se).
När det finns ett färdigt förslag till förändringar av organisationen kan det
bli en remiss till partierna i fullmäktige.
Beredningens beslut


Ett förslag på fortsatt arbete presenteras för beredningen på
sammanträdet den 13/2. Inför detta får oppositionspartierna gärna lämna
sina synpunkter till beredningens ordförande.

3. Kallelse till demokratiberedningen via e-post/webb
Ordförande Leif Hägg ställer frågan till de närvarande om möjligheten att,
liksom övriga beredningar, gå ifrån papperskallelse till förmån för kallelse
via e-post/webb.
Alla närvarande är positiva till detta.
Beredningens beslut


Beredningen kallas fortsättningsvis till möte via e-post/webb.

4. Övrigt
Nämndsekreterare Britta Fremling informerar om att nästa års
sammanträdestider ska beslutas av fullmäktige den 19/12. För
demokratiberedningens del är det följande dagar som är föreslagna (kl
18.30-20.30): 16/1, 13/2, 12/3, 10/4, 14/5, 4/6, 13/8, 10/9, 15/10, 12/11,
10/12.
Arbetsgruppen som tittar på frågan om kommunsammanslagning har börjat
konferera via e-post. En första träff planeras efter jul/nyår.
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Ordförande arbetar med sitt uppdrag om effektivisering av fullmäktige och
reviderad arbetsordning. Eventuellt kan ett förslag lämnas till beredningens
möte i januari.
Förslaget om fortsatt arbete med ungdomsinflytande som beredningen
lämnat till KS/KF väntar på att tas upp för behandling.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

