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Plats

Kommunhuset, 212 våning 2.

Tid

Måndagen den 26 november, kl. 13.15 – 15:30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Paragrafer

§ 31- § 34

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Peter Göthblad

Justerande

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

Lutz Rininsland
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2012-11-26

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)
Lutz Rininsland (V)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Ann-Britth Fröjd (C)
Martin Isetorp (MP)
Einar Hansander (VFP)

Tjänstgör för
Ersättare

Marianne Ramm (V)

Mats Andersson (C)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§ 31

Information

4

§ 32

Ordförandeinformation

5

§ 33

Mål och anvisningar för medborgardialog

6

§ 34

Meddelanden

7
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§ 31

Ordförandeinformation
Ordföranden Peter Göthblad rapporterade om;
– Sammanträdestider 2013 för Demokratiberedning är klockan 13.00 den; 5
februari (Kommunhuset, rum Glasburen, våning tre), 25 mars (Kommunhuset,
rum 212), 6 maj (Kommunhuset, rum 225), 23 september (Kommunhuset, rum
225), 21 oktober (Kommunhuset, rum Glasburen, våning tre) och 5 december
(Kommunhuset, rum 225).
– Sammanträdestider 2013 för Demokratiberednings presidium är klockan 15.00
den 28 januari, 11 mars, 22 april, 9 september, 15 oktober och 26 november i
Kommunhuset, rum Akvariet, våning två.
– Träff med kommunens rektorer. Peter Göthblad och Marianne Ramm träffade
rektorerna under 45 minuter för information och diskussion om hur skolan
arbetar med demokratibegreppet.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 32

Information
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist lämnade en rapport över boken ”Rösträtt till salu”
som delades ut till ledamöterna.
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist lämnade en rapport över att Bo-Göran Bernheim
inkommit med e-brev angående metoder och verktyg för demokrati.
Einar Hansander (VFP) rapporterade från Kommunfullmäktige 2012-11-14. Där
besvarades Morgan Larsson motion om medborgardialog. Demokratiberedningen fick
fullmäktiges uppdrag att under 2013 utforma och genomföra ett tillfälle där
medborgarna får möta och ställa frågor till representanter fån de partier i
Kummunfullmäktige och att det sedan tas ställning till om det bör bli ett återkommande
inslag i Vänersborgs kommun.
Lutz Rininsland (V) informerade om att Kommunfullmäktige 2012-11-14 enhälligt
beslutade om att medborgarförslag ska utredas. Detta kommer att beredas av
kommunkansliet och Kommunstyrelsen.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 33

Mål och anvisningar för medborgardialog
Demokratiberedningen har under tre år arbetat med riktlinjer för medborgardialog.
Beredningen har behandlat dessa 2009-09-08, 2009-09-28, 2009-10-27, 2009-12-16,
2011-06-28 och 2011-08-29. Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beroende på att Demokratiberedningen numera är en fullmäktigeberedningen äger
beredningen rätt att väcka ärenden i fullmäktige. Demokratiberedningens presidium har,
efter samråd med bland annat fullmäktiges ordförande, diskuterat innehållet 2012-11-19.
Ärendet består av två dokument;




Mål och anvisningar för medborgardialog. Det är styrdokumentet som sedan ska
ingå i kommunens reglemente.
Missivet (följebrevet) till fullmäktige från Demokratiberedningen. Det kommer
att följa med handläggningen av ärendet.

Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att
1. I Kommunfullmäktige väcka frågan om förslag till mål och anvisningar för
medborgardialog.
2. Föreslå Kommunfullmäktige besluta att lämna ”Mål och anvisningar för
medborgardialog”, föreslagen av Demokratiberedningen 2012-11-26, för yttrande till
samtliga nämnder och för beredning i Kommunstyrelsen.
_____
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
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§ 34

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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