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Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2011-02-14
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD)
Niclas Selberg (FP)
Lars Ahlfors (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Ann-Louise Danielsson(KD)

Ersättare
Eva Wigren (S), tjg
Karl-Erik Karlsson (KD), tjg

Ej närvarande ledamöter
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Björn Nordström (C)

Ej närvarande ersättare
Torsten Vigre (M)
Eva Olofsson (C)
Teddy Nilsson (SD)
Sandra Vikenstjerna (FP)
Anna Gardelin (MP)
Anne-May Olsson (V)

Övriga
Maria Pålsson, webbutvecklare
Åsa Ratcovich, kommunchef

1. Projekt Ungt inflytande
Maria Pålsson, webbutvecklare för ungdomsfrågor och projektanställd för
Projekt Ungt Inflytande berättar om projektet som startade i mitten av april
2010.
Ungdomsstyrelsens LUPP enkät har genomförts bland alla ungdomar i
kommunen i åldern 13-15 år. Enkäten genomfördes under hösten 2010. 410
av 514 elever svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 %.
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Ungdomarna har svarat på 75 frågor inom exempelvis områdena fritid,
skola, trivsel, medbestämmande, politik/inflytande, samhälle, hälsa.
Maria redogjorde för resultaten inom några av de intressanta områdena.
Resultaten kommer att redovisas i en färdig rapport under mars månad
2011.
Beredningen beslutar
Informationen noteras
Den färdiga rapporten redovisas på kommande möte med
demokratiberedningen den 4/4

2. Demokratiberedningens uppdrag
Demokratiberedningens ledamöter har tagit del av underlag för den
politiska organisationen som beskriver bakgrund, mål, principer och
inriktning för den politiska organisationen.
Demokratiberedningen har också tagit del av Medborgardialog – handbok
för förtroendevalda i Svalövs kommuns fullmäktigeberedningar.
Några ärenden som är kvar från förra mandatperioden:
Motioner; Vi vill ha medborgarförslag (MP), Starta processen mot
kommunsammanslagning nu (FP)
Översyn av bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
inkl ersättningsnivåer skall ske med start maj månad 2012.
Uppföljning/översyn av nuvarande organisation diskuteras. Ev. uppdrag
planeras att ges från kommunfullmäktiges presidium till revisionen.

Beredningen beslutar
Informationen noteras

3. Mötesplan 2011
Demokratiberedningens sammanträden år 2011 avhålls: 14/2, 4/4, 7/6, 15/8,
12/9, 17/10, 7/11 och 5/12.
Beredningen beslutar
Informationen noteras
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4. Kommunfullmäktiges arbetsordning
Ordförande Leif Hägg väckte två frågeställningar om ev. förändringar i
kommunfullmäktiges arbetsordning.
1. Ordalydelsen i § 14 bör anpassas efter de faktiska förhållanden som
innebär att det är de politiska partierna som tillser att ersättare är
tillgängliga vid ledamöters förhinder.
§ 14 En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges
sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare
som står i tur att tjänstgöra. Om tiden medger det, ska ersättaren kallas
skriftligt.

2. Utifrån den nya politiska organisationen med kommunfullmäktigeberedningar med uppdraget medborgardialog-/inflytande, KF-ledamöternas
möjlighet att sedan tidigare ställa frågor/interpellationer, motioner samt
allmänhetens möjligheter att ställa frågor och synpunkter via webben, har
frågan dykt upp om allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige kan
ändras ev. tas bort och ersättas av att användas vid budget och årsbokslut.

Allmänhetens frågestund
§ 33 Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens
frågestund) vid varje sammanträde med fullmäktige.
Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får
förekomma. Denna frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar de ärenden
som är upptagna på dagordningen.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller
anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Beredningen beslutar
Informationen noteras
Respektive parti tar med sig de två frågeställningarna till sina partier för
ställningstagande
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Frågeställningarna tas upp igen på kommande demokratiberedning den
4/4

5. Övriga frågor
Ordförande Leif Hägg tackade för visat intresse och hälsade beredningen
välkommen till nästa möte som är planerat till måndagen den 4 april.
Mötet ägde rum i fullmäktigesalen i kommunhuset i Svalöv mellan kl.
18.30 – 21.00.

Leif Hägg, ordförande

Åsa Ratcovich, sekreterare

