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Datum:

2018-06-19

Grupp:

Demokratiberedningen

Tid och plats:

Sammanträdesrum Regnaren kommunhuset,
kl. 15.00 – 16.30

Deltagare:

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

Frånvarande:

Lennart Bodling (SD) och Gudrun Skoog (MP)

Mötesanteckningar för demokratiberedningen
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från föregående möte 29 maj 2018 har skickats till ledamöterna i samband med kallelsen. Anteckningarna läggs till handlingarna
och publiceras på finspang.se.
2. Förslag till uppdrag: Översyn av arvodesreglemente
Vid möte 29 maj tog beredningen upp frågan om behov av ett uppdrag för
översyn av arvodesreglementet. Bakgrunden är att frågan lyftes på den gemensamma beredningsträffen i maj och riktades till demokratiberedningen.
Till demokratiberedningen möte i maj hade ledamöterna tagit del av gällande reglemente. Carina fick uppdrag att till dagens möte ta fram underlag
om eventuellt behov av översyn av arvodesreglementet 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.
Carina redovisar underlaget. Genomgången av aktuella förändringar i
Kommunallag 2017:725 visar att ändringarna berör förtroendevalda med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga arvoderade råd.
I förarbete till lagstiftningen (prop 2016/17:171) anges att det kan finnas
skäl att närmare reglera arbetsformerna i allmänhet för råden i ett särskilt
reglemente
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Beredningen beslutar

Carina får i uppdrag att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning om ett reglemente för rådens arbetsformer. Förslaget till uppdragsbeskrivning ska
lämnas till kommunfullmäktiges presidium i september.
3. Dialog med ideella föreningar
Demokratiberedningen har under de senaste åren varje höst hållit en dialogkväll med ideella föreningar verksamma inom Finspångs kommun.
Berit ställer frågan till ledamöterna om beredningen ska hålla en dialog även
den här hösten. Ledamöterna är överens om att en dialogkväll ska genomföras.
Vid nästa möte ska tema för årets dialogkväll behandlas samt bestämma datum för dialogen. Ledamöterna lyfter fram synpunkter om att det kan finnas
behov av att förnya dialogkvällen.
Beredningen beslutar

Ledamöterna får i uppdrag att till nästa möte ta upp egna förslag till tema
för dialogkvällen med utgångspunkt från demokratiberedningens grunduppdrag.
Carina får i uppdrag att bjuda in Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare till demokaritberedningens möte i augusti samt att uppmana Kirsi att fundera på någon speciell frågeställning som kan vara aktuell utifrån hennes kontakter
med föreningslivet.
4. Tips, idéer och goda exempel
Edite tar upp en reflektion kring att det händer mycket i omvärlden som
väcker tankar inför det kommande valet.
5. Övriga frågor
Berit önskar alla en trevlig sommar. Ledamöterna önskar Berit en trevlig
sommar.
6. Nästa möte
Nästa möte är 28 augusti 2018 klockan 13.00.
Mötessekreterare

Carina Olofsson
Koordinator för demokratiberedningen

