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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-10-17 kl. 18.30-20.50
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M)
Gunnar Bengtsson (S)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Marcus Zadenius (FP)
Eva Wigren (S)
Torsten Vigre (M), från kl 19.00

Ej närvarande ledamöter
Fredrik Jönsson (C)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Lars Ahlfors (MP)
Ola Caesar (V)

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

Övriga
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar den nye kommunchefen Fredrik Löfqvist välkommen
till Svalövs kommun och till demokratiberedningen.
Kommunchefen och beredningens ledamöter och ersättare presenterar sig
därefter för varandra.
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2. Föregående mötesanteckningar
Beredningen har inga synpunkter på mötesanteckningarna från föregående
möte den 12 september 2011.

3. Utredning om kommunsammanslagning
Till dagens möte hade ledamöterna i uppgift att fundera över hur
beredningen ska arbeta med uppdraget om utredning av ev.
kommunsammanslagning.
Beredningen konstaterar att det finns samsyn i gruppen om att en
arbetsgrupp ska arbeta med frågan. Arbetsgruppen ska presentera ett
diskussionsunderlag för kommunfullmäktige våren 2014 och fram till dess
återkommande rapportera till demokratiberedningen.
Arbetsgruppens fokus ska ligga på de demokratiska aspekterna av en ev.
kommunsammanslagning. En del i arbetsgruppens uppdrag är också att
ansvara för faktainsamling i frågan.
Demokratiberedningens beslut
 Beredningen utser Torbjörn Ekelund (FP), sammankallande,
Eva Wigren (S) och Ann-Louise Danielsson (KD) för att arbeta tillsammans
med utredningen om kommunsammanslagning.
 Arbetsgruppen ska presentera ett diskussionsunderlag för
kommunfullmäktige våren 2014 och fram till dess återkommande rapportera
till demokratiberedningen.
Skickas till:
Arbetsgruppens deltagare

4. Kan vi effektivisera kommunfullmäktiges sammanträde
Ordföranden Leif Hägg (M) har tagit initiativ till en diskussion i
demokratiberedningen om möjligheterna att effektivisera
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beredningen konstaterar att kommunfullmäktiges möten tenderar att dra ut
på tiden och att man vid flera tillfällen haft svårt att hinna med sina
beslutsärenden. Beredningen ser också att fullmäktigedebatten skulle kunna
vara mer inspirerande och intressant för både deltagare och åhörare.
Beredningen diskuterar ett antal olika tänkbara förändringar i fullmäktiges
arbetssätt, dagordning m.m.
Bl. a. diskuteras tänkbara förändringar kring Allmänhetens frågestund,
såsom att genomföra frågestund med tema, frågestund för särskilt ärende
såsom budget, att låta medborgare lämna förslag till teman och/eller skicka
in frågor i förväg inför frågestunden m.m. Det är viktigt att reglerna för
frågestunden är tydliga för medborgaren.
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Beredningen diskuterar också möjligheten att införa rekommenderade
talartider, d.v.s. att genom överenskommelse mellan partierna besluta om
tidsbegränsning för inlägg alt. sammanlagd talartid för person/parti i
debatten. Detta, och/eller införande av begränsat antal
inlägg/repliker/genmälen, kan ev. också vara intressant för
interpellationsdebatten.
Därutöver diskuterar beredningen allmän möteskultur, mötestider, pauser,
återkoppling från beredningar och verksamheter m.m.
Demokratiberedningens beslut
 Beredningens ledamöter uppdras att diskutera frågan vidare i sina partier.
 Ordföranden uppdras att tillsammans med vice ordförande ta fram ett
förslag om fortsatt arbete till nästkommande möte med demokratiberedningen.

5. Information
Kommunfullmäktige beslutade om höjning av överförmyndarens och
överförmyndarens årsarvoden på mötet i september (KF 2011-09-26, § 144).
Beslutet följde förslaget som beredningen lämnat.
Översynen av den politiska organisationen pågår. Konsulterna som
genomför översynen ska lämna ett material innan oktober är slut. Till
beredningens nästa möte ska det finnas ett utkast att ta del av.
Kommunen deltar i erfarenhetsutbyte hos SKL om medborgardialog. Första
fasen av projektet är avslutat och en skrift, ”Medborgardialog som resurs
vid tjänsteutveckling”, har tagits fram. Skriften delas ut till beredningens
ledamöter och ersättare. Tjänstemän från Svalövs kommun deltar sedan
några månader tillbaka i ett nätverk för fortsatt utbyte, kallat VIP-nätverket.
Torbjörn Ekelund (FP) uppmärksammar beredningen på att det inte
fastställts några årsarvoden för gymnasieutskottet samt att det finns behov
av att se över hur ordförande och vice ordförande ska ersättas för sitt arbete
i de fall det inte finns något beslutat årsarvode (t ex i fallet tillfälliga
beredningar). Ekonomi- och personalutskottet arbetar också med denna
fråga.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

