MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-12-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Nina Larsson (S), Kerstin Alexén
(SD), Fredrik Engberg (L), Jennie Cederholm Björklund (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Wahlén (V)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)

Utses att justera

Nina Larsson (S)
Stina Isaksson (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§234

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S) §§228-230,
§§232-234, §§236-248,

……………………………………….
Tommy Edenholm (KV) §231, §235

Justerande

................................................
Nina Larsson (S)

……………………………………….
Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§234

Demokratiberedning inför ny mandatperiod
(2020 KS0377)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför
kommande mandatperiod.
- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i
kommunfullmäktige.
- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor .
- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.
- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer
under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.
Kommunstyrelsen uppmanar partierna i kommunfullmäktige att ta fram sitt partis representant
så att denna kan väljas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.
Beskrivning av ärendet

Inför varje ny mandatperiod brukar kommunens politiska organisation ses över och
utvärderas. Det kan konstateras att kommunens organisation de senaste åren har genomgått
större förändringar bl.a. har kultur- och folkhälsonämndens ansvarsområde utökats och
tillväxtutskottet har tillkommit. Därför föreslås att översyn och utvärdering nu främst ska
genomföras avseende de politiska organen och huvudsakligen avse sammansättningen av
dessa. Med de politiska organen avses både helt och delvis politiskt sammansatta organ.
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Det finns flertalet styrdokument inom kommun som reglerar de politiskt sammansatta organen
bl.a. gällande dess mötesformer. En del av översynen bör därför också vara att granska dessa
styrdokument och vid behov föreslå ändringar.
Vad det avser råden så beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2018, Kf § 67, att det skulle
genomföras ett utvecklingsarbete. Syftet var att rådens uppdrag, funktion och roll skulle
tydliggöras. Den översyn som nu föreslås bör därför utgå från det arbetet som pågår gällande
rådens uppdrag, i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med översynen organiseras enligt följande:
- Kommunfullmäktige utser en politisk styrgrupp (demokratiberedning) som består av en
representant från varje parti i kommunfullmäktige. I denna styrgrupp medverkar även
kommunchefen som tjänsteperson.
- Kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar fram
underlag inför arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor.
Det kan komma kostnader under arbetets gång. Det kommer bli kostnader för de möten som
styrgruppen kommer ha. Kommunledningskontoret föreslår att dessa kostnader tas från
kommunfullmäktiges budget eftersom styrgruppen är en arbetsgrupp som är utsedd av
kommunfullmäktige. Det kan även uppkomma kostnader i samband med utredningar. Men
eftersom det är upp till styrgruppen vilka utredningar som ska genomföras föreslår
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen handlägger ev. ärenden om kostnader när de
kommer och skickar vid behov upp dem till kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet




§193 KSAU Demokratiberedning inför ny mandatperiod
Demokratiberedning

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
- att det ska genomföras en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen inför
kommande mandatperiod.
- att utse representanter till den politiska styrgruppen (demokratiberedning) som ska leda
arbetet med översynen. Varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige erbjuds att
ha en representant i demokratiberedningen. Kommunfullmäktige utser även en
sammankallande tillika ordförande till gruppen som ska komma från det största partiet i
kommunfullmäktige.
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- att kommunchefen utser en tjänstepersonsgrupp under den politiska styrgruppen som tar
fram underlag för arbetet samt tar emot och fördelar styrgruppens uppdrag och frågor .
- att förslag till eventuell förändrad organisation/sammansättning ska behandlas senast vid
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2022. Vid förslag till ändrat antal ledamöter i
kommunfullmäktige ska ett sådant förslag behandlas senast i december 2021.
- att sammanträdesersättning och andra kostnader som kan uppkomma i samband med
gruppens möten tas från kommunfullmäktiges budget. Övriga kostnader som uppkommer
under arbetet handläggs av kommunstyrelsen och skickas till kommunfullmäktige vid behov.
Kommunstyrelsen uppmanar partierna i kommunfullmäktige att ta fram sitt partis representant
så att denna kan väljas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021.
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