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Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2010-05-11
Närvarande
Ledamöter
Gunnar Bengtsson (S), ordf.
Margareta Stenström (M)
Kristina Backe (C)
Björn Nordström (C)
Torsten Vigre (M)
Patrik Wilhelmsson (KD)
Pernilla Eklund (FP)

Ersättare
Eva Wigren (S), tjg

Ej närvarande ledamöter
Dennis Nilsson (S)
Sven-Inge Dalman (SD)
Örjan Righard (MP)
Knud Nörrelökke (V)

Ej närvarande ersättare
Eva Olofsson (C)
Claes-Olof Malmberg (M)
Ingrid Ekström (SD)
Sandra Vikenstjerna (FP)
Aase Jönsson (KD)
Paul Miller (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.
•

Ungdomsstyrelsens LUPP enkät ska göras bland alla ungdomar i
kommunen i åldern 13-15 år. En referengrupp/arbetsgrupp är utsedd
med representanter från förvaltning, skola och elever. Enkäten kommer
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att genomföras från 13 oktober och innehåller 75 frågor inom
exempelvis områdena fritid, skola, trivsel, medbestämmande,
politik/inflytande, samhälle, hälsa. Visades Eslövs kommuns rapport
från 2009 avseende resultaten från LUPP.
Presenterades förslag till struktur för Svalövs kommuns webbplats för
unga.

Beredningen beslutar
•

Informationen noteras och frågan återkommer på beredningens
kommande möte

2. Medborgardialog – Handbok för förtroendevalda i
Svalövs kommuns fullmäktigeberedningar
Innehållet i handboken diskuterades. Ordförande föreslår tilläggstext i
bilaga 3 under rubriken uppdrag:
Fullmäktiges presidium ansvarar för att samordna beredningarnas arbete
med dialog. Fullmäktiges presidium har också ett särskilt ansvar för att
pröva förslag till dialogfrågor mot t ex övriga beslutade politiska mål,
inriktningar m.m. innan fullmäktige tar ställning till om det ska genomföras
dialog i det föreslagna ämnet.
Beredningen beslutar
•

Handboken godkänns med ordförandes tillägg

Beredningen föreslår kommunfullmäktige
•

Handbok för förtroendevalda i Svalövs kommuns
fullmäktigeberedningar godkänns

3. Demokratiberedningens ”testamente” – tankar för
framtiden
Synpunkter kring kommunens nya satsning på medborgardialog
Beredningen diskuterade lärdomar från den första tiden med den nya
organisationen och den utökade satsningen på dialog med invånarna.
Följande synpunkter nämndes:
•
•
•

Efter en trevande start har nu beredningarna börjat komma igång på ett
mycket intressant sätt med medborgardialogen.
Ser fram emot när första rapporten från medborgardialog ska diskuteras
i kommunfullmäktige.
Positivt med utvecklingen av kommunfullmäktige från ett
transportkompani till ett forum för politisk debatt.
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Tror mycket på att vara ute på dialogmöten utan partibeteckningarna
men som representant för politiker i Svalövs kommun.
Viktigt att lyssna på medborgarna.
Viktigt att konkreta resultat uppnås.
Kan inte säga odelat positivt eller negativt.
Vilka medborgare kommer på mötena?
Mycket positiva omdömen från många. Intressant med en opolitisk roll
som har slagit väl ut.
Ny roll för förtroendevalda. Tidigare i nämnderna skulle man veta och
kunna allt. Nu Lyssna och ta till sig, föra till politisk diskussion i
beredningarna och kommunfullmäktige.
Upplever att det är många vakanta platser på möten med beredningarna.
Hur är engagemanget?
Mycket bra att fullmäktiges ordförande bjuder in beredningarnas
presidier till samordningsdiskussioner och utbildning.
Hur upplever kommuninvånarna det att vi har så många beredningar?
Ska vi inte slå samman till en gemensam fullmäktigeberedning, ett
ansikte utåt? Positiva åsikter väcks kring detta, någon negativ.
Demokratiberedningen och ekonomiberedningen kan vara tillfälliga
som kallas in när frågor finns. Kommunen ekonomiska planering
ansvarar kommunstyrelsen för.
Ambitionen att jobba utåt i samhället får inte ges upp.
Utvärdering av arbetet förslås göras 2011.

Demokratiberedningens medborgardialog
Diskuterade vad demokratiberedningen kan bidra med i utvecklingen av
dialog med medborgarna. Väcktes idéer om dialog kring vardagsnära frågor
exempelvis renhållning, gräsklippning, dialog kring vilka frågor vill
invånarna ha dialog om, dialog om förväntningar/önskemål om information
om politiska beslut, dialog om vad demokrati är för invånarna.
Marknadsföring av demokratiberedningen på Internet framfördes som en
idé. Tanken väcktes att lyssna och fånga in medborgarnas synpunkter om
ett ärende innan kommunen gör utredning eller förslag.
Kommunfullmäktiges arbetsformer
Beredningen diskuterade kommunfullmäktiges arbetsformer. Konstaterades
att fullmäktiges arbetsformer de senaste åren har utvecklats genom ny
sittning, annonsering, allmänhetens frågestund, deltagande av chefer och nu
möjligheten att lyssna på KF-debatten på kommunens webbplats. Fördelar
och nackdelar diskuterades.
Vissa av ledamöterna föredrar biosittning andra föredrar nuvarande
partivisa sittning vilken också gör ledamöterna synliga för åhörarna så man
inte vänder ryggen mot medborgarna. Konstateras att det är bra med en
paus. Finns behov att sträcka på benen kan man göra detta under
sammanträdet.
Frågan om bärbara datorer får användas av ledamöterna under
sammanträdet. Beredningen hade inget att erinra mot detta.
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Måste se framåt och en vitalisering av kommunfullmäktige, ett visionärt
forum där mer förutsättningslösa öppna diskussioner förs. Fler röster måste
också göra sin stämma hörd i talarstolen.
Beredningen beslutar
•

Informationen noteras

4. Övriga frågor
Ledamot Kristina Backe informerad från nätverksträff den 12 februari 2010
och delade ut en skriftlig sammanfattning.
Ledamot Björn Nordström väckte fråga kring kommunens
motionshantering och ordförande klargjorde fullmäktiges presidiums roll att
bedöma lagligheten i motionerna.

5. Avslutning
Ordförande Gunnar Bengtsson tackade för visat intresse och hälsade
beredningen välkommen till nästa möte som är planerat till tisdagen den 9
augusti.
Mötet ägde rum i fullmäktigesalen i kommunhuset i Svalöv mellan kl.
18.30 – 21.00.

Gunnar Bengtsson, ordförande

Åsa Ratcovich, sekreterare

