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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 25 januari 2018 kl. 13:00-15:10.

Beslutande

Stig Jonsson (S)
Stig Eng (C)
Åke Bertils (S)
Per-Ola Wadin (L)
Jan-Ola Hall (SD)
Tor Tolander (M)
Pernilla Kardell (C)
Madelene Fagerhov (KD)
Britt Sjöberg (S)
Ulrika Jonsäll (V)

Ordförande

Övriga deltagande

Eva Engström
Fredrik Pahlberg

Kommunsekreterare
Kommunchef

Utses att justera

Stig Eng (C)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2018-02-13.

Ersättare för Monica Olsson (S)
Ersättare för Börje Lindblom (L)
Ersättare för Solveig Wiberg (SD)
Ersättare för Leena Lindblom (M)

Sekreterare

Paragrafer

1-3

Eva Engström

Ordförande
Stig Jonsson

Justerande
Stig Eng

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Demokratiberedning

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2018-02-13
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström
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§1
Politiska organisationen.
Demokratiberedningen har uppdraget att se över den politiska
organisationen inför kommande mandatperiod.
Ett studiebesök har genomförts i Tierps kommun som har en liknande
organisation med kommunstyrelse och utskott. Studiebesöket var
mycket uppskattat och många idéer framkom till hur vi kan utveckla vår
egen organisation.
Vid dagens sammanträde diskuteras den framtida politiska
organisationen utifrån ett antal sammanställda punkter från tidigare
sammanträden samt från en beredning med fullmäktiges presidium i
Orbaden 15-16 november 2017.
Bengt-Olov Eriksson, Tierps kommun deltog i mötet via videolänk.
Demokratiberedningens beslut
Arbeta vidare utifrån en politisk organisation enligt följande:
1. Behålla organisationen med en nämnd – kommunstyrelsen med
13 ledamöter. Antalet ersättare behöver fastställas.
2. Fyra utskott under kommunstyrelsen
Utbildningsutskott med myndighetsutövning 5+5
Omsorgsutskott med myndighetsutövning 5+5
Ledningsutskott utan budget- och personal 5+5
Budget- och personalutskott med 4 ledamöter (KSO och utskottens
ordföranden).
Ersättarna har närvarorätt i samtliga utskott.
3. Fortsätta diskussion om utökad delegation och fler uppdrag till
utskotten. Kommunstyrelsen behöver vara tydligare när de ger
utskotten utredningsuppdrag. Uppdragen behöver även vara
tidsatta.
4. Sociala myndighetsnämnden tas bort. Uppdraget överförs till
kommunstyrelsen som fördelar uppdraget på två utskott.
5. Ett kommunalråd på 100 %.
6. Utskottsordförandena för utbildningsutskottet, omsorgsutskottet
och ledningsutskottet arvoderas på 40 % tjänst.
Samtliga utskottsordföranden ska vara ledamöter i
kommunstyrelsen.
7. En oppositionsföreträdare på 20 % tjänst.
Motsvarande 30 % tjänst fördelas på de partier som inte har KSO
eller oppositionsförträdare.
Justerandes signatur
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Forts. § 1
8. En utbildningspott för partierna diskuterades. Bör i så fall
komplettera partistödet.
9. Mer aktivt arbeta med fullmäktigeberedningar.
Större ärenden ska kunna läggas på en fullmäktigeberedning och
vara tidsatta med ett tydligt uppdrag genom en projekt- eller
uppdragsplan.
10. Kommunstyrelsens råd. Ingen sammanslagning mellan Handikappoch pensionärsrådet med större samordning. Kanske behöver
reglerna för råden ses över. Råden ska fortsätta ligga direkt under
kommunstyrelsen. Politisk närvaro 3+2. Ungdomsrådet kan ha
annat politiskt stöd.
11. Politisk ledningsgrupp. KSO och utskottsordföranden med stöd av
kommunchef och kommunsekreterare. Träffas inför varje tåg.
12. Instruktioner för kommunalråd, oppositionsråd och ordföranden i
utskotten. Ks och Kf presidier bereder förslag tillinstruktioner för
kommunstyrelsens och utskottens ordföranden, ev. även för
fullmäktiges ordförande och oppositionsföreträdaren.
13. De gemensamma nämnderna diskuterades. Ska vi fortsätta och i
så fall i nuvarande form? Antalet platser i Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd diskuteras.
14. Önskemål finns om möjlighet till sammanträdesrum för partiernas
egna möten på kvällstid, samt en egen arbetsplats för varje parti
utrustade med dator, plats för material, möjlighet till kopiering m.m.
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§2
Ungdomsfullmäktige.
För många år sedan lämnades en motion om att införa möjligheten till
ett Ungdomsfullmäktige. Motionen beviljades men har inte genomförts.
Demokratiberedningen beslutade vid sitt förra sammanträde att arbeta
vidare med ärendet och återkomma med förslag till regler till nästa
sammanträde utifrån motionens intentioner. Diskussionerna utmynnade
i inriktningen på att inrätta ett ungdomsfullmäktige en eller två gånger
per år, gärna i anslutning till de ordinarie fullmäktigesammanträdena.
Vidare diskuterades det om ungdomsfullmäktige skulle få en egen
budget att förfoga över samt vilka som ska kunna delta.
Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att förslaget har
redovisats för Ungdomsrådet som ser positivt på förslaget.
Demokratiberedningens beslut
Överlämna förslag till Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige till
fullmäktige för antagande.

Justerandes signatur
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§3
Nästa sammanträde.
Datum för nästa sammanträde behöver bestämmas.
Demokratiberedningens beslut
Nästa möte blir 6 mars 2018 kl. 13:00.
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