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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2012-02-13, kl. 18.30-20.30
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordf.
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordf.
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Lars Ahlfors (MP)

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

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

Ej närvarande ersättare
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 16 januari 2012.

2. Översyn av den politiska organisationen
Processplan
Ordförande Leif Hägg delar ut en processplan för den fortsatta diskussionen
och ev. beslut om förändringar i den politiska organisationen.
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Enligt processplanen ska en idéskiss för ny politisk organisation utarbetas
under första halvåret 2012. Skissen ska i huvudsak ta sikte på hur
organisationen ska se ut under nästa mandatperiod, men vissa förändringar
ska kunna träda i kraft redan 2013-01-01.
En processplan som reviderats något utifrån beredningens diskussioner
biläggs minnesanteckningarna (Bilaga 1).
Nämnd för myndighetsfrågor välfärd
Till dagens sammanträde har förslag till ändrad organisationsform för
myndighetsfrågor välfärd skickats ut (Bilaga 2). Enligt förslaget ska
kommunstyrelsens myndighetsutskott välfärd upphöra per 2012-05-31 och
en myndighetsnämnd för motsvarande fråga ska istället träda i kraft.
Gunnar Bengtsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Fredrik Jönsson (C)
menar att förslaget är bra.
Torsten Vigre (M) anser att nämndens borde bestå av minst fem ledamöter
och fem ersättare. Karl-Erik Karlsson (KD) för fram att Kristdemokraterna
har samma inställning. Ingrid Ekström (SD) instämmer också i denna
ståndpunkt.
Ordförande m.fl. menar att frågan om antalet ledamöter i nämnden kan tas
upp under den fortsatta diskussionen om ev. förändringar i den politiska
organisationen.
Övrigt
Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C) redogör för Centerpartiets
synpunkter på organisationsöversynens slutsatser (Bilaga 3). Utöver den
skriftliga redovisningen som biläggs anteckningarna för (C) fram att det är
problematiskt att det råder olika kulturer i välfärds- resp. tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen.
Beredningen diskuterar uppföljningen av beredningarnas dialog och
redovisningen av faktiska resultat av dessa.
Lars Ahlfors (MP) meddelar att Miljöpartiet undrar över vad menas med att
”Vi tror att ett sätt att underlätta, men också ställa krav på beredningens
arbete, vore att tilldela ett administrativt anslag med koppling till tydliga
mätbara kvantitativa och kvalitativa målsättningar.” Beredningen
konstaterar att utredaren troligen menar att fullmäktige bör tilldela
beredningen en budget med mål för arbetet.
Demokratiberedningens beslut
• Informationen noteras.
Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• En nämnd för myndighetsfrågor välfärd bildas bestående av tre ledamöter
och tre ersättare fr.o.m. den 1 juni 2012. Myndighetsutskottet välfärd
upphör per den 31 maj 2012.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2012-02-13

3 (3)

• Nämnden ska ansvara för frågor som i dagsläget hanteras av
myndighetsutskottet välfärd.
• Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglementen m. fl.
nödvändiga bestämmelser.
Karl-Erik Karlsson (KD), Ingrid Ekström (SD) och Torsten Vigre (M) deltar
inte i beslutet i den del som gäller antal ledamöter i nämnden.
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

3. Övrigt
Fullmäktige fattade 2012-01-30, § 7, beslut med anledning av beredningens
förslag till fortsatt arbete med ungdomsinflytande. Beslutet följer
beredningens förslag om inrättande av ett ungdomspolitiskt projekt m.m.,
med tillägget att ärendet överlämnas till budgetarbetet inför år 2013 för
prioriteringsdiskussioner avseende finansieringen.
Ordförande informerar om möjligheten för den enskilde förtroendevalde att
medverka i Politikerpanelen. Politikerpanelen är en vetenskaplig
undersökning som löpande genomförs av forskare från Göteborgs
universitet. Syftet är att utveckla svensk forskning om demokrati och
opinionsbildning och studera relationen mellan förtroendevalda och
medborgare i den representativa demokratins vardag. Ett mail kommer att
skickas ut med en länk där den som har intresse av att vara med kan anmäla
sig.
Beredningen har sedan tidigare i uppdrag att se över bestämmelserna för
ersättning till förtroendevalda, inkl. ersättningsnivåer, i en utvärdering med
start i maj 2012 (KF 2012-03-29, § 25 samt KF 2011-11-21, § 176).
Förslaget till reviderad arbetsordning som beredningen lämnade vidare för
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid mötet i januari har
tagits tillbaka till beredningen, eftersom det inför behandlingen i
kommunstyrelsen konstaterades att den behövde ses över ytterligare.
Arbetsordningen kommer att tas upp på igen på kommande möte med
beredningen.

Leif Hägg, ordförande

Britta Fremling, nämndsekreterare

Eventuella förändringar av den politiska organisationen grundat på PwCrapporten

Processplan
2012
Januari ‐ juni
Utarbeta en idéskiss till ny politisk organisation fr.o.m. nästa mandatperiod.
April ‐ Maj
Beslut om att inrätta en Socialtjänstnämnd fr.o.m. 1 juni. KS utskott MVU upphör den 31
maj.
Augusti‐november
Utarbeta förslag till de förändringar som ska gälla fr.o.m. 2013‐01‐01
December
Beslut om en reviderad politisk organisation fr.o.m. 2013‐01‐01

2014
Beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2014 ‐ 2018

Datum

Diarienummer

2012-02-06

Till
Demokratiberedningen

Förslag till ändrad organisationsform för
myndighetsfrågor välfärd
I rapporten "Översyn av den politiska organisationen i Svalövs kommun"
(PwC 2011-11-08) föreslår utredarna justeringar av den nuvarande
organisationen i 11 olika punkter, varav punkt 8 lyder;
Slopa myndighetsutskottet. Överför de uppgifter som idag ankommer på
utskottet till en särskild nämnd för myndighetsfrågor Välfärd.
Bakgrunden till detta förslag är bl.a. att det finns vissa myndighetsbeslut
mot enskilda som inte får delegeras till ett utskott och därför måste
behandlas av hela kommunstyrelsen i den nuvarande organisationen.
Erfarenheterna visar att det inte har varit sällsynt med sådana ärenden
som kommunstyrelsen haft att ta ställning till och som normalt inte
hanteras av en kommunstyrelse. Dessutom kan det, teoretiskt, uppstå
situationer där utskottets beslut strider mot KL 6 kap. 34§ p3.
En enkel åtgärd för att säkerställa att inga formella fel kan uppstå är att
ombilda kommunstyrelsens nuvarande myndighetsutskott till nämnd. Det
är inte nödvändigt med någon utökning av antalet ledamöter utan
nämnden kan bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Lämpligen bemannas
den nya nämnden med samma ledamöter och ersättare som utskottet har.
Förslagsvis behandlar kommunfullmäktige frågan om inrättande av en
myndighetsnämnd inom välfärd på sammanträdet i mars. Fullmäktige
kan därefter ta ställning till namn på den nya nämnden, reglementen, val,
ev. förändring av budget m.m. på sammanträdet i april.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Nämnd för myndighetsfrågor välfärd bildas bestående av 3 ledamöter
och 3 ersättare fr.o.m. 1 juni 2012. Myndighetsutskottet välfärd upphör
per 31 maj 2012.
 Nämnden ska ansvara för frågor som i dagsläget hanteras av
myndighetsutskottet välfärd.
 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglementen m. fl.
nödvändiga bestämmelser.

Leif Hägg
Demokratiberedningens ordförande

Synpunkter på rapporten ”Översyn av den politiska organisationen i Svalövs
kommun.
1: Alltför ofta landade man i dagliga ”här- och nu-frågor” och det fanns sällan
utrymme att diskutera de mer långsiktiga och strategiska frågorna.
2: I vilken utsträckning man på djupet analyserar ekonomins och verksamhetens
utveckling och hur planer och budgetar påverkas av detta.
3: Kommunfullmäktige (KF) ska arbeta både som besluts- och
diskussionsförsamling.
4: Det är också uttalat att arbetet med utvecklingen av KF:s och beredningarnas
arbetsformer ska ske i nära samarbete med demokratiberedningen.
5: VÄLFÄRDSBEREDNINGEN
Uppdrag: ”Medborgarperspektivet” inom förskola, grundskola, skolbarnomsorg,
ungdom, individ- och familj, fritid och föreningar, gymnasieskolan,
vuxenutbildningen, integration, individ och familjeomsorg, konsumentvägledning,
kultur, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, kost och städ, handikappomsorg, LSS,
psykiatri, bostadsanpassning.
Uppgifter: Utarbeta och följa upp vård- och omsorgsplaner, skolplaner,
biblioteksplaner, fritidsplaner, Ifo -planer mm. Fokus på målbeskrivning och
måluppfyllelse. Utveckla nya arbetsformer för medborgar- och brukardialoger.
Utarbeta kvalitetsgarantier, kvalitetskrav & auktorisation. Tid för analys och
diskussion av SKL:s öppna jämförelser, övriga ranking och jämförelse institut. Delta
i nätverk inom de politiska sakområdena.
6: TILLVÄXT- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSBEREDNINGEN
Uppdrag: ”Medborgarperspektivet” inom gata, park, VA, offentliga miljöer,
miljöarbete, energistrategier, turism- och näringslivsarbete, mark- och
planberedskap.
Uppgifter: Utarbeta och följa upp lokala miljömål, energistrategier, tillväxtprogram,
översiktsplaner, tillväxtmål, GC-planer, turism- och näringslivsprogram mm. Fokus
på målbeskrivningar och måluppföljelse. Utveckla nya arbetsformer för medborgaroch brukardialoger. Utarbeta kvalitetsgarantier, kvalitetskrav & auktorisation. Tid för
analys och diskussion av SKL:s öppna jämförelser, övriga ranking och
jämförelseinstitut. Delta i nätverk inom de politiska sakområdena.
7: En utgångspunkt för beredningarnas arbete har varit att de ska ha fokus på de
långsiktiga politiska utvecklingsfrågorna och sätta upp mål som sedan följs upp. En
annan utgångspunkt anger att beredningarna också ska fungera som granskare av
såväl den egna verksamheten som verksamhet bedriven i annan regi. Hur detta
arbete ska bedrivas får, enligt förslaget, utvecklas under hand med stor öppenhet
att prova nya arbetsformer.

8: Av den annars så detaljerade organisationsutredningen framgår det således inte på ett tydligt sätt - huruvida beredningarna har aktiv initiativrätt i meningen att man
har möjlighet att initiera nya frågor och väcka egna förslag till KF.
9: Det finns en otydlighet mellan beredning och utskott om var olika frågor ska
hanteras.
10: ”Kommunikationen mellan utskott och beredning brister”. En fråga som kom
upp i ett sammanhang var huruvida det överhuvudtaget är möjligt att sära på det
kort- och långsiktiga perspektivet.
11: Slopa de fyra fasta beredningarna till förmån för en generell fast beredning
som har möjligheten att utse tillfälliga beredningar för olika frågor.

12: Utvecklingen av beredningarnas arbetsformer ska ske i nära samarbete med
demokratiberedningen. Vi upplever inte att så sker och om det sker så görs det i
mycket blygsam omfattning.
Synpunkter utanför rapporten:
1: Kommer alla synpunkter från medborgare fram, dvs ingen censur?
2: Får alla partier sina förslag redovisade i minnesanteckningar om de begär detta?

3: Hur vet man hur långt beredningarna kommit i sin utveckling och hur går
detta utvecklingsarbete till?
Synpunkterna ovan nr 1-12 är från rapporten och visar på utvecklingspotential.
Synpunkter i rapporten måste diskuteras och åtgärdas. Risk finns annars för att
ledamöter slutar, men än värre skulle vara att beredningarnas betydelse i
demokratiarbetet blir förminskat.

Centerpartiet i Svalövs kommun 2012-02-05

