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Plats

Vänerparken, Mötesplats Vänersborg, rum 354.

Tid

Måndagen den 22 oktober 2012, kl. 13.00 – 17.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Paragrafer

§ 24- § 30

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Peter Göthblad

Justerande

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

Joakim Sjöling
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2012-10-22

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)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§ 24

Ordförandeinformation

4

§ 25

Information från 2:e vice ordföranden

5

§ 26

Information angående enkätundersökning till respondenter angående

6

Barn- och ungdomsnämndens medborgardialog våren 2012
§ 27

Information om visionsarbetet

7

§ 28

Yttrande över motion om möjlighet för nämnder att införa öppna

8

sammanträden
§ 29

Övriga frågor

9

§ 30

Meddelanden

10
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§ 24

Ordförandeinformation
–
–
–

Ordföranden Peter Göthblad rapporterade om presidiets planerade
sammanträffande med rektorer i skolan.
Ordföranden rapporterade från en debatt i kommunfullmäktige om området runt
Kindblomsvägen.
Ordföranden rapporterade också om att en fråga ställts till
demokratiberedningens ordförande angående beredningens förslag till
kommunfullmäktige angående ”Riktlinjer för medborgardialog”. Svar ska lämnas
i kommunfullmäktige.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 25

Information från 2:e vice ordföranden
Ärendebeskrivning
2:e vice ordföranden Marianne Ramm lämnade en rapport över Rädda Barnens och
Västra Götalandsregionens konferens den 25 september; ”Inflytande – på riktigt”.
Rädda Barnen har på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommitté
för folkhälsofrågor genomfört ett treårigt projekt ”Inflytande – på riktigt”, ett projekt för
att öka det demokratiska inflytandet och delaktigheten bland ungdomar i fem kommuner
i Västra Götaland. De fem kommunerna är Trollhättan, Dals Ed, stadsdelen Västra
Göteborg (dåvarande Tynnered), Partille och Norra Stadsdelen i Borås (dåvarande
Sjöbo). Syftet med projektet har varit att öka högstadieungdomars delaktighet och
inflytande i lokalpolitik och skola där de bor, genom praktiska insatser och
metodutveckling.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 26

Information angående enkätundersökning till respondenter angående
Barn- och ungdomsnämndens medborgardialog våren 2012
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade om en enkät för att ta in synpunkter om
vårens medborgardialog hos Barn- och ungdomsnämnden.
Under våren hade Barn- och ungdomsnämnden en medborgardialog kring framtidens
skolor. Inproject har lämnat en sammanfattande rapport som tidigare rapporterats till
Demokratiberedningen.
Ca 2 200 besvarade enkäten om skolorna. Av dessa har nu 114 besvarat en enkät om
medborgardialogen.
De har lämnat många värdefulla synpunkter som är väl värda att ta till vara. Mycket
kritik framkommer om genomförandet samtidigt som de flesta anser att det är en bra idé
att ha fler medborgardialoger i någon form.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 27

Information om visionsarbetet
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade om det pågående visionsarbetet i
Vänersborgs kommun. Erfarenheter från tidigare medborgardialoger kommer att
användas i detta arbete.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 28

Yttrande över motion om möjlighet för nämnder att införa öppna
sammanträden
Ärendebeskrivning
James Bucci (V), Stefan Kärvling (V) och Lutz Rininsland (V) har kommit in med en
motion som föreslås att kommunfullmäktige utreder om nämnderna ska beredas tillfälle
att besluta om öppna sammanträdesformer.
Demokratiberedningen har beretts tillfälle att yttra sig över motionen.
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist har 2012-10-16 upprättat ett förslag till yttrande.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut som det föreslogs av utvecklingsledaren Ronny
Irekvist: Demokratiberedningen beslutar att anta tjänsteutlåtandet, upprättad 2012-10-16
av utvecklingsledaren Ronny Irekvist, över motion om möjlighet för nämnder att införa
öppna nämndssammanträden och överlämna det som beredningens eget yttrande.
Martin Isetorp (MP) föreslog avslag till ordförandens förslag.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden det egna förslaget mot Martin
Isetorps förslag och fann att demokratiberedningen beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att anta tjänsteutlåtandet, upprättad 2012-10-16 av
utvecklingsledaren Ronny Irekvist, över motion om möjlighet för nämnder att införa
öppna nämndssammanträden och överlämna det som beredningens eget yttrande.
_____
Reservation
Martin Isetorp (MP) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag.
Protokollsanteckning
Gunnar Bäckman (KD) stöder demokratiberedningens beslut på andra skäl än de som
framförts i motionen.
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
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§ 29

Övriga frågor
Demokratiberedningen diskuterade samtalsklimatet i kommunfullmäktige.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 30

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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