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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2010-02-01, kl 18.30-20.00
Närvarande
Ledamöter
Gunnar Bengtsson (S), ordf.
Margareta Stenström (M)
Kristina Backe (C)
Dennis Nilsson (S)
Björn Nordström (C)
Pernilla Ekelund (FP)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Knud Nörrelökke (V)

Ersättare
Ingrid Ekström (SD), tjg.

Ej närvarande ledamöter
Vakant (M)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Örjan Righard (MP)

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

Övriga
Åsa Ratcovich, kommunchef
Britta Fremling, nämndsekreterare

1. Ungdomars delaktighet och inflytande
Dnr 26-2010
På mötet i december genomförde beredningen ett s.k. World Round Café
om ungdomsdialog. Vid tre olika stationer diskuterades ungdomsråd,
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ungdomspanel och webblösningar. Diskussionen mynnade ut i att
webblösningar fick flest röster för fortsatt utredning.
Förvaltningen har sammanställt synpunkterna från förra mötet, och skrivit
ett förslag om fortsatt utredningsuppdrag gällande ungdomsdialog på
webben. Eventuellt finns det möjlighet att använda en del av det extra
statsbidrag som kommunen fått för 2010 för detta arbete.
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna till
ungdomsdelaktighet och inflytande via webben.
Skickas till:
Kommunförvaltningen (ARH, ION, TAM, BRG)

2. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda nästa
mandatperiod
Dnr 623-2009
Beredningen beslutade på senaste mötet att remittera frågan om arvoden och
ersättningar under nästa mandatperiod till partierna. Synpunkter har kommit
in från Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna
och Centerpartiet (se bilagor).
På mötet förklarar socialdemokraterna, genom Gunnar Bengtsson, att de
stödjer förslaget om att basera ersättningssystemet på inkomstbasbeloppet.
Kommunstyrelsens ordförande ska, enligt (S):s förslag, fr o m 2011
arvoderas med 90 % av inkomstbasbeloppet för innevarande år. Övriga
årsarvoden ska beräknas utifrån detta belopp med samma procentsatser som
tidigare (10 % för KF:s ordförande t ex). Samtliga ersättningar ska följa
inkomstbasbeloppets utveckling, och räknas upp årligen.
Beredningen diskuterar på socialdemokraternas initiativ en utvärdering av
gällande arvoden och ersättningar med tanke på den nya organisationen.
Beredningen konstaterar att det ännu är för tidigt att genomföra denna.
Övriga partier redogör för grunderna till sina remissvar. Flera partier
konstaterar att det är önskvärt att knyta uppräkningen till ett index som är
oberoende av löneökningarna lokalt i Svalöv.
Det noteras att inget parti varit negativt till förslaget från valnämndens
presidium om ersättningar till rösträknare m.fl.
Frågan om ersättningar under nästa mandatperiod ska behandlas av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars. Förvaltningen ska inför
detta skriva in de ändringar beredningen föreslår i reviderade
”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda”.
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Beredningen föreslår kommunfullmäktige följande:
 Kommunstyrelsens ordförande ska fr o m den 1 januari 2011 arvoderas
med 90 % av innevarande års inkomstbasbelopp per månad. Övriga
årsarvoden ska beräknas med detta belopp som grund, enligt samma
viktning som tidigare.
 Samtliga ersättningar ska följa inkomstbasbeloppets utveckling, och
räknas upp årligen med start den 1 januari 2012.
 Förslag till reviderade ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda” antas att gälla fr o m den 1 januari 2011.
 Gällande bestämmelser, inkl. ersättningsnivåer, ska ses över i en
utvärdering med start i maj 2012.
Beredningen beslutar vidare följande:
 Frågan om utbetalning m.m. av förtroendevaldas pensioner överlämnas till
ekonomi- och personalutskottet för översyn.
Skickas till:
EPU/KS/KF

3. Beslut om ev. förändring av antal mandat i
kommunfullmäktige 2010-2014
Dnr 27-2009
Efter diskussioner i och mellan partierna konstaterar beredningen att frågan
om ev. minskning av antalet mandat i kommunfullmäktige inte ska lyftas till
kommunfullmäktige för nytt beslut.
Antalet mandat i fullmäktige, 35 st, blir därmed oförändrat under
nästkommande mandatperiod. Samma regler som tidigare ska gälla också
för insynsplatser och partistöd.
Det konstateras att demokratiberedningen bland annat har i uppdrag att
arbeta med förbättringar av kommunfullmäktiges arbetsformer.

4. Övrigt
Alla beredningspolitiker har fått kallelse till utbildning den 5 mars om
medborgardialog.
Det noteras att tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen ska träffa
invånare i alla kommunens orter under februari för att prata om gång- och
cykelbanor. Tiderna finns på hemsidan. Demokratiberedningens ledamöter
är givetvis välkomna att vara med på dessa träffar.
Björn Nordström berättar att presidierna för beredningarna träffas för att
samordna arbetet. Presidierna kallas också regelbundet till möten av
kommunfullmäktiges ordförande för att, tillsammans med berörda
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tjänstemän, utveckla beredningarnas arbete. Anteckningar från dessa möten
finns i webbdiariet.
Beredningen diskuterar på initiativ av Ingrid Ekström bakgrunden till att det
finns ett oppositionsråd, samt på initiativ av moderaterna varför KS 1:e vice
ordförande inte har samma ersättning som oppositionsrådet. Gunnar
Bengtsson berättar om bakgrunden till dessa överenskommelser.
En uppföljning av hur arbetet med KF-beredningar m.m. har fallit ut,
kommer att påbörjas under våren/sommaren 2010. Enligt nuvarande planer
ska sittande demokratiberedning arbeta fram frågeställningar inför denna
uppföljning.
Det kommer inte att vara någon demokratiberedning den 8 mars. Nästa möte
blir den 6 april. Då ska projektet om ungdomsdialog, inkl. genomförandet
av Ungdomsstyrelsens undersökning om ungdomars situation i kommunen
(Lupp), tas upp.

_______________________
Gunnar Bengtsson, ordförande

_______________________
Britta Fremling, nämndsekreterare

