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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-10-07

§ 346

Dnr 2020KS591

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för
demokratifrågor
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor
till och med 31 mars 2022.
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet.
Kommunstyrelsens beslut
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig beredning för
demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en utvärdering av den politiska
organisationen samt göra en översyn av nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden
2022-2026. I ärendet redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle
slutredovisas på fullmäktige i november 2021.
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 september
2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna förslag på förändringar av den
politiska organisationen samt arvodesreglementet.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd med
beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger beredningens uppdrag
till den 31 mars 2022.

Beslutsunderlag



Skrivelse 28 september 2021
Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig
beredning för demokratifrågor

Paragrafen är justerad
--------------------Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse från kommunfullmäktiges
presidium
Kommunstyrelsen
Datum
2021-09-28

Diarienummer
2020KS591 080

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för
demokratifrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för
demokratifrågor till och med 31 mars 2022.
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig
beredning för demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en
utvärdering av den politiska organisationen samt göra en översyn av
nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 2022-2026. I ärendet
redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle
slutredovisas på fullmäktige i november 2021.
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den
16 september 2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna
förslag på förändringar av den politiska organisationen samt
arvodesreglementet.
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd
med beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger
beredningens uppdrag till den 31 mars 2022.
Beslutsunderlag



Skrivelse 28 september 2021
Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av
en tillfällig beredning för demokratifrågor

Roger Nordman (M)
Ordförande

Gunnar Häggström (M)
1:e vice ordförande
1(2)
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Björn Magnusson (S)
2:e vice ordförande

2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-11-12

§ 210

Dnr 2020KS591

Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor
Kommunfullmäktige inrättade den 19 oktober 2015 en tillfällig demokratiberedning för att
genomföra en översyn av styrmodell och politisk organisation. Den 16 oktober 2017 i § 159
fastställde kommunfullmäktige en ny politisk organisation och styrmodell enligt förslag från
demokratiberedningen. Den nya organisationen började gälla från och med januari 2019.
Demokratiberedningen rekommenderade kommunfullmäktige att följa upp den politiska
organisationen under mandatperioden inför kommande mandatperiod. Kommun-fullmäktiges
presidium föreslår nu att en tillfällig beredning för demokratifrågor inrättas. Kostnaden ska
rymmas inom ramen för den politiska organisationen.
Från Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreligger skrivelse daterad den
5 oktober 2020 om inrättande av tillfällig beredning för demokratifrågor.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 390 och beslutade då att föreslå
kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande
arvodesreglemente. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar att
kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den politiska organisationen.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Roger Nordman (M) yrkar att:
"Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande
arvodesreglemente.
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14%
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av
en riksdagsledamots arvode.
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021,
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids."
Proposition
Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-11-12

Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande och kommunstyrelsens förslag finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Roger Nordmans yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande
arvodesreglemente.
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14%
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av
en riksdagsledamots arvode.
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021,
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids.
----------------------

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande
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