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Plats

Kommunhuset, rum 214 våning 2.

Tid

Måndag den 5 maj 2014, kl. 13.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

– 15:00

Utsedd att justera

Paragrafer

§ 10 - § 15

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Ronny Irekvist
Ordförande

.............................................................................................

Peter Göthblad

Justerande

.............................................................................................
Cecilia Skenhall
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2014-05-05

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Ronny Irekvist
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter
Peter Göthblad (FP)
Joakim Sjöling (S)
Marianne Ramm (V)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Martin Isetorp (MP)
Einar Hansander (VFP)
Cecilia Skenhall (SD)
Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist

_________________________________________________________________________________________________
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Ärenden

Sidan

§ 10

Ordförandeinformation

4

§ 11

Information

5

§ 12

Remiss av Mål och anvisningar för medborgardialog

6

§ 13

Beredningens uppdrag att arbeta med utveckling av det politiska

7

ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i
det politiska systemet
§ 14

Övriga frågor

§ 15

Meddelanden
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§ 10

Ordförandeinformation
–

Ordföranden Peter Göthblad hade inget att rapportera.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 11

Information
Ärendebeskrivning
Marianne Ramm lämnade en rapport över Demokratidagen 2014.
Joakim Sjöling lämnade en rapport från Ungdomsrådet som avstår från att arrangera
något i samband med Aqua Blå.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 12

Remiss av Mål och anvisningar för medborgardialog (Dnr KS 2009/87)
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har tagit fram ”Mål och anvisningar för medborgardialog”.
Demokratiberedningens ordförande har i skrivelse 2012-11-26 redovisat bakgrund och
gjort en beskrivning av nuläget samt en analys. Av skrivelsen framgår att
Kommunfullmäktige föreslås remittera ovan redovisat material till samtliga nämnder.
Beredningen har behandlat frågan 2009-09-08, 2009-09-28, 2009-10-27, 2009-12-16,
2011-06-28 och 2011-08-29 för att vid sammanträde 2012-11-26, § 33, besluta att hos
Kommunfullmäktige väcka fråga om förslag till Mål och anvisningar för
medborgardialog. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2013-01-30, § 5, att
remittera ärendet till samtliga nämnder för yttrande. Nämnderna har yttrat sig enligt
nedan.
Nämnd
Barn- och ungdomsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden, ordförande delegationsbeslut
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdag Paragraf
2014-02-17
24
2014-01-21
6
2014-02-17
20
2014-02-25
32
2014-01-30
8
2014-01-09
2013-02-26
17

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2014-03-05 redovisat ovan angivna
inkomna yttranden och utifrån dessa redogjort för överväganden som mynnat i en
”Strategi för invånardialog”. Denna föreslås, i tjänsteutlåtandet, skulle antas av
Kommunfullmäktige.
Vid Kommunstyrelsens presidiemöte 2014-03-06 konstaterades att det nya förslaget,
”Strategi för invånardialog” inte varit föremål för politisk bedömning i
Demokratiberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde
2014-03-24, § 74, återremittera ärendet till Demokratiberedningen för ställningstagande.
Demokratiberedningens ställningstagande ska vara Kommunkansliet tillhanda senast
2014-05-08. Därefter ska ärendet beredas för en slutlig beslutsprocess i
Kommunfullmäktige.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
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Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå
Kommunfullmäktige att anta ”Strategi för invånardialog”.
_____
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§ 13

Beredningens uppdrag att arbeta med utveckling av det politiska
ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i
det politiska systemet
Demokratiberedningen har flera uppdrag att arbeta med. Under mandatperioden har lite
aktivitet ägnats åt uppdraget ”Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som
förtroendevald och fritidspolitikerns roll”.
Det politiska ledarskapet har en central roll för välfärden och demokratin och lyfts som
en framgångsfaktor i olika mätningar och analyser. Det är flera faktorer som påverkar
möjligheterna att verka som förtroendevald, bl. a; arvoden, ersättningar, ledighet,
pensionsvillkor, sysselsättning eller arbetslös, utsatthet, jämställdhet, stödsystem,
introduktion och utbildning.
2010 genomförde Demokratiberedningen en enkät med 21 frågor till ordinarie och
ersättare i kommunfullmäktige.
Beredningen diskuterade detta vid sammanträdet 2014-03-03 och beslutade att ta upp
ämnet igen vid sammanträdet 2014-05-05.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar
1. att fastställa en enkät till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare,
2. att be kommunkansliet skicka enkäten i samma brev som kallelsen till
kommunfullmäktige,
3. att extra enkätformulär ska finnas tillgängliga vid kommunfullmäktiges
sammanträde,
4. att en låda för att lämna enkät ska finns vid kommunfullmäktiges sammanträde,
samt
5. att ordföranden för Demokratiberedningen ska överlägga med ordföranden för
Kommunfullmäktige om hanteringen av enkäten.
_____
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§ 14

Övriga frågor
Demokratiberedningen diskuterade mängden handlingar till kommunens olika
sammanträden.
Gunnar Bäckman reflekterade, efter ett besök i Berlin, över demokratins förutsättningar.
Lena Eckerbom Wendel informerade om hur skolorna tar in valåret i kommunens
skolundervisning.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 15

Meddelanden
Kommunstyrelseförvaltningen har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden
som inkommit för anmälan vid demokratiberedningens sammanträde.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen lägger förteckningen till handlingarna.
_____
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Inriktningsmål
1

Inriktningsmål för invånardialogi

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål. Inriktningsmål återfinns i Mål- och
resursplanen.

Strategi
2

Förhållningssätt

Denna strategi uttrycker kommunfullmäktiges ställningstagande och vilja om ett arbetssätt
för invånardialog. Invånardialog är ett förhållningssätt och arbetsmetodik som kan
användas som ett stöd i arbetet.
Strategin innehåller inga begränsningar, förbud eller sanktioner om de inte följs. Det som
är tvingande eller förbjudet regleras av lag och styrande dokument.
Invånardialog är en del av politikens metoder.
Det är beslutsfattarna, i enlighet med reglemente och delegationsordning, som avgör om,
när och hur invånardialog ska användas. Det är också de som planerar och genomför
utbildning och metodutveckling i invånardialog.

Berörda av invånardialog
3

Medborgare och politik

Kommunen kan söka dialog med alla invånare, boende i ett geografiskt område, särskilt
intresserade eller en specifik målgrupp.
Utbildning, expertkunskap och lång erfarenhet är värdefull. Invånardialogen syftar till att
låta andras förväntningar och önskemål komma till tals. Politiker kan få stöd av dialogen
inför beslut.

När invånardialog är en lämplig metod
4

Situationsanpassning

Den politiska organisationen verkar utifrån det mandat den fått i allmänna val och arbetar
för att uppnå kommunfullmäktiges vision, inriktningsmål, förväntade resultat och uppdrag.
Att vara representativt vald står inte i motsättning till att systematiskt lyssna till invånarnas
åsikter i olika frågor. Under en mandatperiod kan omvärlden och förutsättningarna
förändras om nya frågeställningar tillkommer. I sådana lägen kan det vara lämpligt att
använda sig av invånardialog. Andra situationer kan vara när ett politiskt organ bedömer
att de står inför ett viktigt beslut eller behöver mer kunskap inför prioriteringar. Ytterligare
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en situation skulle kunna vara då en nämnd har två fullgoda förslag att ta ställning till och
vill ge medbeslutande till invånarna.
I beslutsprocessens första skede bör alltid frågan ställas: Ska invånardialog användas? Och
om svaret är ja, vilken form av invånardialog lämpar sig bäst?

Hur invånardialogen kan användas
5

Inflytandeformer

Ordet invånardialog är ett samlingsbegrepp för olika inflytandeformer. Det finns flera
nivåer av invånardialog. Detta kan symboliseras av en trappa. Ett högre steg på trappan är
en högre form av invånardialog men behöver för den skull, i en enskild fråga, inte vara
bättre eller lämpligare. Beslutsfattaren avgör, utifrån den enskilda frågan, vilket steg som är
lämpligt att ta.

För att kunna vara delaktig behöver man information. Information både om fakta,
verksamhet och resultat. Information ges till enskilda eller till grupper. Kommunen
använder sig av många vägar, t.ex. muntligt, hemsida, Facebook, trycksaker,
pressinformation och annonser. Information kan också ges som radio- eller webbsända
fullmäktigemöten. Att systematiskt överväga upprättande av kommunikationsplaner gör att
informationsfrågan hålls vid liv.
Konsultation innebär att ge invånarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de
föredrar och tycker är mest lämpligt att genomföra. Konsultation är t.ex. pappersenkäter,
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webb- eller e-postenkäter, remissförfarande till organisationer eller idéseminarier.
Fokusgruppen är ett bra sätt för att ta reda på hur en grupp av invånare eller brukare
tycker.
Invånarna ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om olika frågor som rör
samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och
argumentera för sin syn på frågan och man behöver inte komma till konsensus. Dialog kan
t.ex. göras med metoder som frågepanel på hemsidan, synpunkts- och klagomålshantering,
medborgarbudget (experimentera med en budgetmodell på hemsidan och möjlighet att
lämna synpunkter), diskussionsforum på hemsidan eller Facebook, trygghetsvandringar
och stormöten. Ett annat sätt för dialog är då kommunen bjuder in allmänheten till
kommunhuset för att möta politiker. Detta kan utökas till att erbjuda invånarna en
diskussionsstund inför sammanträden.
Invånarna ges möjlighet att delta under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess
från det vita pappret till färdigt förslag som underlag till politiska beslut. Inflytande kan
t.ex. vara att ge möjlighet till att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rådslag
med invånarna kan göras som en kombination av metoder, t.ex. områdesträffar och
idéseminarier.
Medbeslutande är då en politisk församling ger invånarna alternativ att rösta på och i
förväg utlovat att besluta i enlighet med det vinnande förslaget. Ett medbeslutande kan ha
försiggåtts av andra steg på dialogtrappan.

i Dokumentet använder begreppet invånardialog. Ibland används medborgardialog, vilket i detta
sammanhang betyder det samma. Invånardialog används för att understryka att dialog bör ske
också med dem som inte är formella medborgare. Invånardialog blir också mer och mer vanligt
förekommande som begrepp i kommunerna.

Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige!
Detta är uppföljningen på den enkät som Demokratiberedningen gjorde 2010. Syftet är att se vilka
förändringar som har skett och hämta in förbättringsförslag för att ge underlag till analys och åtgärder.
Enkätsvaren är anonyma. Eventuellt lämnade uppgifter om enskild person eller något som kan
uppfattas som kränkande kommer att tas bort från slutrapporten.
Enkäten utförs av Demokratiberedningen. Eventuella frågor om enkäten kan ställas till Ronny Irekvist,
epost ronny.irekvist@vanersborg.se, telefon 0521 72 14 52.
1. Jag är nöjd med den introduktion jag erbjudits till uppdraget som förtroendevald i
kommunfullmäktige
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Jag tycker att mina förslag och idéer hanteras på ett bra sätt
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Jag tycker att det är lagom omfattning på den information och det beslutsunderlag som
lämnas inför sammanträdena
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Jag tycker att det är lagom omfattning på den information och det beslutsunderlag som
lämnas inför sammanträdena
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Jag vill ha fler inslag av extern medverkan (information, seminarier etc.) i anslutning till
sammanträdena i kommunfullmäktige
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Jag har avstått från att gå upp i talarstolen trots att jag egentligen ville tala
1. Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10. I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Jag önskar mig direktsändning av sammanträdena i kommunfullmäktige via webbTV eller
lokal TV
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Jag önskar mig direktsändning av sammanträdena i kommunfullmäktige via webbTV eller
lokal TV
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Jag känner mig personligt utsatt p.g.a. mitt uppdrag som förtroendevald i
kommunfullmäktige
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Sammantaget motsvarar uppdraget att vara förtroendevald i kommunfullmäktige mina
förväntningar
1, Inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10, I
högsta
grad

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Kommentar:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Här kommer mina ytterligare kommentarer eller konkreta förslag till förbättringar om
kommunfullmäktiges arbetsformer

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tack för din medverkan!

Tack för din medverkan!

