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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2010-03-08
Närvarande
Ledamöter
Gunnar Bengtsson (S), ordf.
Margareta Stenström (M)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Pernilla Ekelund (FP)
Örjan Righard (MP)

Ersättare
Eva Wigren (S), tjg för Vakant (M)

Ej närvarande ledamöter
Kristina Backe (C)
Vakant (M)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Knud Nörrelökke (V)

Ej närvarande ersättare
Eva Olofsson (C)
Torsten Vigre (M)
Ingrid Ekström (SD)
Sandra Vikenstjerna (FP)
Aase Jönsson (KD)
Lisa Svensson (MP)
Anne-Maj Olsson (V)

Övriga
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda nästa
mandatperiod
Dnr 623-2009
Efter demokratiberedningens senaste möte i februari 2010 har de föreslagna
förändringarna för arvoden och ersättningar inför nästkommande
mandatperiod arbetats in i bestämmelserna om ersättning till kommunalt
förtroendevalda med bilaga. Under detta arbete har det framkommit att två
förändringar av beredningens förslag kan vara lämpliga.

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

2010-03-08

2 (2)

På grund av ett förbiseende tog beredningen vid mötet i februari inte hänsyn
till att mandatperioden startar redan den 1 november för kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott. Vid skiftet
av mandatperiod 2006-2007 trädde de nya bestämmelserna i kraft i de delar
som gällde kommunstyrelse och kommunfullmäktige den 1/11.
Bilagan till bestämmelserna bör lämpligen också kompletteras med
uppgifter om storleken på det årsarvode som tillfaller presidierna i ekonomioch personalutskottet samt tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet i fall då
dessa inte uppbär årsarvode för annat uppdrag om minst 40 %.
På mötet går beredningen igenom de förändringar som de nya
bestämmelserna med bilaga innebär. Beredningen har ingenting att invända
mot justeringarna i förslaget som redovisats ovan.
Det noteras att frågan om översyn av utbetalning m.m. av förtroendevaldas
pensioner, som beredningen på förra mötet beslutade överlämna till
ekonomi- och personalutskottet, nu har skickats vidare från utskottet till
förvaltningen för utredning.
Beredningens föreslår kommunfullmäktige följande:
 Förslag till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda,
inkl. ersättningsnivåer, daterat 2010-02-26, antas att gälla fr o m den 1
november 2010. Dock ska nuvarande årsarvode för ordförande och
förste vice ordförande i bygg-, trafik- och räddningsnämnden, Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling, revisionen, valnämnden, AB
SvalövsBostäder, AB SvalövsLokaler och överförmyndare fortsätta att
gälla under november och december 2010.
 Förändringar gällande röstmottagare och ordförande samt vice
ordförande i vallokal ska gälla fr o m valet i september 2010.
 Gällande bestämmelser, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en
utvärdering med start i maj 2012.
Skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2. Synpunkter på utbildningsdag den 5 mars 2010 om
medborgardialog
På uppmaning av ordföranden lämnar de närvarande spontana synpunkter på
utbildningsdagen den 5 mars, där alla beredningarna samlades kring temat
medborgardialog.
Beredningen har huvudsakligen positiva omdömen om dagen. Bl.a. tas
föreläsarens bilder av cirkel- och triangeltid upp. Det var
sammanfattningsvis en givande dag, och många har fått med sig tankar om
utveckling därifrån.
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Britta Fremling berättar att föreläsarens OH-bilder kommer att e-postas ut
till beredningarnas ledamöter och ersättare. Några frågor om hur dagen
uppfattades kommer också att skickas med i mailet.
En handbok i medborgardialog för beredningarna delades ut på
utbildningsdagen. De närvarande på dagens möte som inte var med på
utbildningen får ett ex var. Tanken är att boken ska fungera som vägledning
och underlag för de fortsatta diskussionerna om hur beredningarna ska
utveckla kontakterna med invånarna. Ev. ska handboken fastställas genom
ett politiskt beslut.
Fortsatt hantering av frågan:
 Ledamöterna uppmanas att läsa igenom handboken och fundera på vad
demokratiberedningen ska ha för roll i arbetet med att utveckla
medborgardialogen. Ledamöterna får också gärna lämna synpunkter på
handboken.

3. Nästa möte är den 11 maj 2010
Det blir inget möte i demokratiberedningen den 6 april, som tidigare
planerats. Nästa möte hålls tisdagen den 11 maj kl 18.30 (obs byte av
veckodag till en tisdag!). Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning
inför mötet.

_______________________
Gunnar Bengtsson, ordförande

_______________________
Britta Fremling, sekreterare

