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Datum:

2018-05-29

Grupp:

Demokratiberedningen

Tid och plats:

Sammanträdesrum Skuten kommunhuset,
kl. 13.00 – 14.30

Deltagare:

Ordförande: Berit Martinsson (S)
Vice ordförande: Hakon Fältström (L)
Ledamöter:
Bert Egnell (M), Jonny Persson (S), Leila Marttila (V)
Lennart Bodling (SD) och Solveig Axelsson (C)
Tjänstemän:
Carina Olofsson koordinator

Frånvarande:

Edite Järpehag (KD) och Gudrun Skoog (MP)

Mötesanteckningar för demokratiberedningen
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från föregående möten 24 april 2018 har skickats till ledamöterna i samband med kallelsen.
Anteckningarna rättas avseende frånvarande ledamöter Edite Järpehag
(KD), Gudrun Skoog (MP) och Solveig Axelsson (C).
2. Uppdrag revidera policy för medborgardialog
Demokratiberedningen har uppmärksammat att beredningen under föregående mandatperiod har arbetat med ett uppdrag att revidera policyn för
medborgardialog men att förslaget inte har behandlats av kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. Beredningen har därför gått igenom tidigare förslag till revideringar för att se om det behöver anpassas till den utveckling
som har skett inom området.
Vid föregående möte enades ledamöterna om justeringar i förslaget. Carina
fick i uppdrag att till dagens möte ta fram ett nytt utkast till ”Policy för
medboragdialog” med demokratiberedningens förslag till ändringar.
Beredningen går igenom och godkänner förslaget till reviderad policy.
Beredningen beslutar

Demokaritberedningen beslutar att förslag till reviderad Policy för medboragdialog överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och beslut av
kommunfullmäktige.
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3. Uppdrag utveckla kommunfullmäktige
Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer.
Demokrati beredningen har tidigare samlat in exempel på hur kommunfullmäktige arbetar från några kommuner som har motsvarande politiska organisation som Finspång. Till dagens möte har varje ledamot haft i uppdrag att
från sammanställningen med exempel lyfta fram förslag som är intressanta
för att utveckla kommunfullmäktige i Finspång.
Följande förslag lyfts fram av ledamöterna:
 Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid fullmäktige två gånger per år enligt ett rullande schema för att lämna aktuell
information om bolagens verksamhet (exempel från Götene).
 Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på annan ort i
kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från Härryda
samt arbetsformerna för Finspångs kommunfullmäktige).
 Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis
framtidsgupper i syfte att undvika sammanblandning med andra beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att
benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finsångs kommunorganisation.
 Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna för
att informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. Särskilt
viktig under inledningen av en mandatperiod med en ny församling.
 Att arrangera möten mellan fullmäktiges ledamöter och ungdomar,
till exempel att ha gemensamma fikaträffar på Bildningen. Beredningen överlämnar detta förslag till demokratiberedningen mandatperioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål efterfrågas.
 Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på ämnen som är relaterade till dagordningen.
 Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige tar
ställning till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden som är att
föredra. En senare starttid än nuvarande klockan 16.00 bör underlätta
allmänhetens möjligheter att närvara vid sammanträdet men kan
eventuellt försvåra rekryteringen av ledamöter.
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Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att överlämna förslagen till kommunfullmäktige.
4. Remiss från miljö- och samhällsberedningen av bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsberedningen har arbetat fram ett förslag till nytt av bostadsförsörjningsprogram och skickat ut förslaget på remiss. Som en av
kommunens politiska beredningar har demokratiberedningen fått remissen
för möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast
2018-06-11
Ledamöterna har haft i uppdrag att till dagens möte läsa igenom handlingarna och tänka igenom vilka synpunkter som eventuellt är relevanta att lyfta
fram i ett yttrande från demokratiberedningen. Beredningen ska ta ställning
till om beredningen ska lämna ett yttrande om bostadsförsörjningsplan och i
så fall även formlera sitt yttrande.
Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att i yttrande till miljö- och samhällsberedningen framföra att miljö- och samhällsberedningen har tagit fram ett bra
bostadsförsörjningsprogram och att demokratiberedningen bedömer att tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv som ingår i demokratiberedningens
uppdrag är belysta i föreslaget program.
5. Förslag till uppdrag: Översyn av arvodesreglemente
Berit informerar att vid senaste möte i den gemensamma beredningsträffen
har att ledamöterna uppmanat demokratiberedningen att göra en översyn av
arvodesreglemente dels utifrån förändringar i Kommunallag 2017:725 angående bland annat föräldraledighet och dels utifrån att ersättningsnivåer för
barnpassning eventuellt inte är justerade till hur övriga arvoden följer prisbasbelopp.
Beredningen beslutar

Carina får i uppdrag att till nästa möte ta fram underlag utifrån ovanstående
förslag för översyn av arvodesreglementet.
6. Tips, idéer och goda exempel
Inga exempel tas upp.
7. Övriga frågor
Berit informerar om vänortsbesök i Finspång med representanter från Yvoir.
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8. Nästa möte
Nästa möte är 19 juni 2018 klockan 15.00.
Mötessekreterare

Carina Olofsson
Koordinator för demokratiberedningen

