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Minnesanteckningar från demokratiberedningen
2011-04-04, kl 18.30 – 21.15
Närvarande
Ledamöter
Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S)
Fredrik Jönsson (C)
Dennis Nilsson (S)
Claes-Olof Malmberg (M)
Björn Nordström (C)
Niclas Selberg (FP)
Ann-Louise Danielsson (KD)

Ersättare
Torsten Vigre (M), tjg

Ej närvarande ledamöter
Ingrid Ekström (SD)
Lars Ahlfors (MP)
Knud Nörrelökke (V)

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

Övriga
Maria Pålsson, vik. nämndsekreterare
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1. Lupp
Maria Pålsson, webbutvecklare för ungdomsfrågor och projektanställd för
Projekt Ungt Inflytande, presenterade Lupp-rapporten och dess resultat
inom områdena Fritid, Skola, Politik & Inflytande, Hälsa & Trygghet,
Arbete samt Framtid. Hon skickade även med ett förslag till en möjlig
fortsättning för att öka ungas inflytande och påverkan i skolan och
samhället.
Beredningen beslutar


Informationen noteras.

 Respektive parti tar med sig frågan om utveckling av
ungdomsinflytande till sin partigrupp för vidare diskussion och
ställningstagande.

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning
På demokratiberedningens sammanträde 2011-02-14 väckte ordförande Leif
Hägg två frågeställningar om eventuella 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.
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 eller eventuellt tas bort och ersättas av att användas vid budget och
årsbokslut.
(C) vill ha kvar nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige.
(M), (S) och (FP) kan tänka sig att låta allmänhetens frågestund utgå men
det är ingen avgörande fråga för partierna.
(KD) vill ha kvar nuvarande arbetsordning men med en utökning att
allmänhetens frågestund ej ska begränsas till endast dagordningen.
Representanter från (MP) och (SD) var ej närvarande vid kvällens
sammanträde och lämnar därför inget svar.
Beredningen beslutar


Informationen noteras.
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3. Uppdrag för översyn/uppföljning av den politiska
organisationen?
I slutet av förra mandatperioden diskuterade demokratiberedningen behovet
av att göra en översyn/uppföljning av den politiska organisationen för att
eventuellt göra förändringar under denna mandatperiod. Dåvarande
demokratiberedning ansåg att det fanns goda skäl för att låta en extern
utredare göra detta.
Demokratiberedningen diskuterade frågan. Bland annat fördes en diskussion
om en eventuell sammanslagning av beredningar, att en tjänsteman bör
finnas som samordnare för samtliga beredningar enligt den så kallade
Arvikamodellen, att fokus ska ligga på få frågor åt gången samt att de olika
beredningarna bör ha samma spelregler.
Enligt demokratiberedningens uppfattning bör följande frågor behandlas vid
en eventuell översyn/uppföljning av den politiska organisationen:
- Är beredningsorganisationen optimal?
- Är den operativa (KS+KS-utskotten) organisationen optimal?
- Vilka spelregler gäller för utskott resp. beredningar?
- Vilka tjänstemannaresurser behövs till beredningarna?
Beredningen konstaterade att konsensus ej råder i frågan om det redan nu är
lämpligt att göra en uppföljning av den nya politiska organisationen eller ej.

4. Motion, Starta processen mot kommunsammanslagning
nu, Dnr 565-2010
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har lämnat in en motion
om kommunsammanslagning. I motionen föreslås att demokratiberedningen
ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att starta arbetet med
kommunsammanslagning enligt vad som anges i motionen, samt att
demokratiberedningen ska återkomma till kommunfullmäktige med förslag
till beslut avseende vad som ovan angivits i motionen.
Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse har remitterat motionen till
demokratiberedningen för yttrande.
Demokratiberedningens uppfattning är att arbetet mot en större enhet redan
pågår i och med ett ökat samarbete inom Skåne Nordväst och att allt fler
gemensamma bolag och kommunalförbund bildas.
Beredningens bedömning är att motionen bör anses vara besvarad.

5. Motion, Vi vill ha medborgarförslag, Dnr 637-2010
Jenny A Wenhammar (MP) har lämnat in en motion om medborgarförslag. I
motionen föreslås att medborgarförslag införs i Svalövs kommun.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2011-04-04

4 (4)

Kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse har remitterat motionen till
demokratiberedningen.
Demokratiberedningens bedömning är att den nya politiska organisationen
med beredningar väl tillgodoser medborgarnas möjligheter att påverka
Beredningen anser att motionen bör avslås.

6. Övriga frågor
Fredrik Jönsson (C) lyfter frågan om när Svalövs kommun kommer att börja
med Facebook.
Något svar på frågan kunde ej lämnas vid sammanträdet.

_______________________
Leif Hägg, ordförande

_______________________
Maria Pålsson, nämndsekreterare

