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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 – 19.35

Beslutande

Leif Hägg (M), ordförande
Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordförande
Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande
Karl-Erik Kruse (S), §§ 32 - 35
Claes-Olof Malmberg (M)
Björn Nordström (C)
Ingrid Ekström (SD)
Torbjörn Ekelund (FP)
Karl-Erik Karlsson (KD), tjänstgörande ersättare för Patrik Wilhelmsson
(KD)

Ej tjänstgörande Marcus Zadenius (FP)
ersättare
Övriga deltagare Camilla Knobblock, nämndsekreterare
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Dnr: 955-2014

§ 31 Information - politikernas trygghetsundersökning (PTU) och
trygghetsmätning Svalövs kommun
Demokratiberedningens beslut
1. Rapporterna noteras.
2. Ledamöterna uppmanas att informera respektive parti om såväl den riksomfattande som
den lokala trygghetsundersökningen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Leif Hägg (M) informerar om den riksomfattande trygghetsundersökningen PTU
samt dess lokala motsvarighet för Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda - skrift från Politikernas
trygghetsundersökning, Brå/PTU
Lokal trygghetsundersökning Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M): Rapporterna noteras. Ledamöterna uppmanas att informera respektive parti om
såväl den riksomfattande som den lokala trygghetsundersökningen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att demokratiberedningen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 24-2014

§ 32 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och
reglemente för revisorerna i Svalövs kommun
Demokratiberedningens beslut
1. Föreslagna ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns.
2. Föreslagna ändringar av reglementet för revisorerna i Svalövs kommun godkänns.
3. Föreslagna ändringar av bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
godkänns.

Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning antas
att gälla från och med den 15 oktober 2014.
2. Demokratiberedningens förslag till ändringar av reglementet för revisorerna i Svalövs
kommun antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.
3. Demokratiberedningens förslag till ändringar av bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras med anledning av vissa förändringar i
kommunallagen (1991:900), KL från och med den 1 februari 2014. Förändringen i 5 kap. 5 § KL
innebär att mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds den 15 oktober i
stället för den 1 november valåret.
Av 5 kap. 6 § KL framgår att fullmäktiges ordförande tillsammans med en eller flera vice
ordförande utgör fullmäktiges presidium. Presidiet är därmed, till skillnad från tidigare, ett
kommunalrättsligt organ och kan i egenskap av presidium ges särskilda uppgifter. Vilka
arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet specificeras inte närmare i kommunallagen, däremot
är det obligatoriskt för fullmäktige att besluta om fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter
(5 kap 64 § KL). Nu gällande reglemente har med anledning av ovanstående arbetats om, där
två nya paragrafer (§§ 5 – 6) anger Presidiets uppgifter och ansvar samt Ordförandes uppgifter
och ansvar.
Slutligen har vissa följdändringar gjorts i fullmäktiges arbetsordning med anledning av aktuellt
förslag om att framgent endast tillsätta tillfälliga fullmäktigeberedningar.
För att klargöra ärendegången vid revisionens avlämnande av rapporter till fullmäktige och de
som granskas har 19 § i Reglementet för revisorerna i Svalövs kommun kompletteras.
Fullmäktiges ledamöter ska få ta del av rapporten så snart denna är klar. I praktiken innebär
detta att rapporten tas upp på fullmäktiges sammanträde och noteras under Anmälningsärenden
för att sedan beredas enligt gängse rutiner och slutligen tas upp till kommunfullmäktige för
behandling. I det fall revisorerna vid avlämnandet av en rapport önskar skriftlig återkoppling från
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granskat organ ställs denna begäran både till fullmäktiges presidium och till det granskade
organet.
För att underlätta den löpande dialogen mellan fullmäktige och revisorerna ses en ökad närvaro
av revisorerna på fullmäktiges sammanträden som önskvärd. Revisorernas reglemente har
därav kompletterats där det i 20 § framgår att det är önskvärt att representant(er) från revisionen
närvarar vid fullmäktiges sammanträden. Revisor som avser att närvara vid fullmäktiges
sammanträde anmäler sin närvaro till fullmäktiges presidium innan sammanträdet påbörjas.
Samtidigt föreslås en komplettering i 6 § i Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda där närvarande revisor ges rätt till ersättning vid kommunfullmäktiges
sammanträde med motsvarande belopp som ej tjänstgörande ersättare.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-19
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Reglementet för revisorerna i Svalövs kommun
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till beslut i demokratiberedningen: 1. Föreslagna
ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns. 2. Föreslagna ändringar av
reglementet för revisorerna i Svalövs kommun godkänns. 3. Föreslagna ändringar av
bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda godkänns.
Förslag till demokratiberedningen för förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Demokratiberedningens förslag till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning antas att
gälla från och med den 15 oktober 2014. 2. Demokratiberedningens förslag till ändringar av
reglementet för revisorerna i Svalövs kommun antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.
3. Demokratiberedningens förslag till ändringar av bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Leif Hägg m. fl. och finner att demokratiberedningen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN)
Revisionen
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Dnr: 20-2014

§ 33 Nytt reglemente för kommunalt partistöd med anledning av
nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
Demokratiberedningens beslut
1. Förslag till nytt reglemente för kommunalt partistöd i enlighet med alternativ 1 antas.

Demokratiberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01, antas
att gälla från och med den 15 oktober 2014 och ersätter tidigare bestämmelser om partistöd
(kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24, § 55).

Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen (1991:900), KL, avseende
kommunalt partistöd. Förändringarna ska gälla från och med den 15 oktober 2014, det vill säga
från mandatperioden 2014-2018. Fram till dess gäller de äldre reglerna. För att de nya reglerna
om lokalt partistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för
partistödet. Tillsammans blir den nya lagstiftningen och de lokala reglerna en helhet.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå
av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya
reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat
bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för
sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per
den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska
dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet
har använts.
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får - i de i förväg
antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar
in en redovisning respektive en granskningsrapport i tid.
I det nu föreslagna reglementet för kommunalt partistöd finns två alternativa skrivningar
avseende 4 § Redovisning och granskning. I det första alternativet kvarstår de nuvarande
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bestämmelserna om att partierna ska lämna in protokoll från årsmöte och revisionsberättelse
men med tillägget att de ska lämnas in tillsammans med den skriftliga redovisningen och
granskarens rapport. I det andra alternativet har de nu gällande bestämmelserna om att
partierna ska lämna in protokoll från årsmöte och revisionsberättelse utgått.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-25
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, utkast daterat 2014-08-25
Reglemente avs partistöd för Svalövs kommun, kommunfullmäktige 2006-04-24, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M), Fredrik Jönsson (C), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Karl-Erik
Karlsson (KD) och Ingrid Ekström (SD): Förslag till beslut i demokratiberedningen: Förslag till
nytt reglemente för kommunalt partistöd i enlighet med alternativ 1 antas.
Förslag till demokratiberedningen för förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Demokratiberedningens förslag till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01, antas att
gälla från och med den 15 oktober 2014 och ersätter tidigare bestämmelser om partistöd
(kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24, § 55).

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut från Leif Hägg m. fl. och finner att demokratiberedningen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN)
Revisionen
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Dnr: 161-2013

§ 34 Etik och arbetsmiljö i kommunfullmäktige
Demokratiberedningens beslut
1. Rapporten och partiernas synpunkter noteras och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vid demokratiberedningens sammanträde 2013-02-11, § 8, diskuterades etik och arbetsmiljö i
kommunfullmäktige. Demokratiberedningen beslutade: 1. Sveriges Kommuner och Landstings
diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting skickas ut till samtliga
förtroendevalda. 2. Demokratiberedningen uppmanar samtliga partier att diskutera Sveriges
Kommuner och Landstings diskussionsunderlag för förtroendevalda. 3. Etik och arbetsmiljö
återkopplas till demokratiberedningen hösten 2013.
Vid dagens sammanträde framkommer att partierna har diskuterat frågan inom respektive parti
och att ledamöterna är nöjda med dagens arbetsmiljö i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2013-02-11, § 8

Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hägg (M): Rapporten och partiernas synpunkter noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att demokratiberedningen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN)
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§ 35 Övriga frågor
Demokratiberedningens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Leif Hägg (M) informerar om nästkommande sammanträde varvid uppdraget
”Kommunsammanslagning” kommer att redovisas till beredningen.
Protokollet ska skickas till:
-
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