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Plats

Kommunhuset, 214 våning 2.

Tid

Måndagen

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

den 3 mars, kl. 13.00

Utsedd att justera

Paragrafer

§6-§9

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Peter Göthblad

Justerande

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

Ann-Britth Fröjd
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2014-03-03

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
Peter Göthblad (FP)
Joakim Sjöling (S)
Marianne Ramm (V)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Ann-Britth Fröjd (C)
Martin Isetorp (MP)
Cecilia Skenhall (SD)

Tjänstgör för

Mats Andersson (C)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§6

Information om Demokratidagen den 3 april 2014

4

§7

Marianne Ramm om SKL-nätverkets senaste träff för politiker om

5

medborgardialog
§8

Beredningens uppdrag att arbeta med utveckling av det politiska

6

ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i
det politiska systemet
§9

Eventuell debatt vid Aqua Blå

7
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§6

Information om Demokratidagen
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist rapporterade om att deltagarna på Sveriges
Kommuner och Landstings Demokratidag den 3 april 2014 blir;
–
–
–
–
–
–

Peter Göthblad
Marianne Ramm
Gunnar Bäckman
Cecilia skenhall
Joakim Sjöling
Martin Isetorp

Demokratidagen är mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor
och medborgardialog.
Tågbiljetter med avresa från Vänersborg kl. 5:56 är beställda och erhålls via Lingmerths
Resebyrå AB, telefon: 0520-387 00, e-post: trollhattan@lingmerths.se.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2014-03-03

5 (7)

§7

Marianne Ramm information om SKL-nätverkets senaste träff för
politiker som vill utveckla medborgardialog
Ärendebeskrivning
Marianne Ramm lämnade en rapport över Sveriges Kommuner och Landstings senaste
träff med nätverket för politiker som utvecklar medborgardialog.
Marianne Ramm berättade bland annat om ”En politik för en levande demokrati”,
Regeringens skrivelse 2013/14:61. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av
vilken inriktning demokratipolitiken bör ha och vilka utmaningar som politiken bör
fokusera på. Planerade åtgärder för att förverkliga inriktningen redovisas.
Bedömningarna grundas på en redogörelse av demokratiutvecklingen i Sverige utifrån
en genomgång av forskning, rapporter och utvärderingar. Skrivelsen innehåller också en
redogörelse för de åtgärder som regeringen tidigare vidtagit och det arbete som pågår
inom demokratipolitiken.
Hon berättade också om boken ”Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och
utmaningar” av Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, Lars
Svedberg. I boken analyseras resultaten från internationella studier men framför allt från
en stor befolkningsundersökning i 33 svenska kommuner. Tilliten i Sverige är hög i ett
internationellt, jämförande perspektiv men det finns betydande skillnader inom landet.
Detta gäller speciellt den form av tillit som författarna kallar lokalsamhälletillit.
Analyserna visar också att såväl ojämlikhet som invandrarrelaterad mångfald är
kopplade till lägre lokalsamhälletillit.
Marianne Ramm rekommenderade läsning på www.skl.se/demokrati.
Ordföranden Peter Göthblad informerade om att Demokratiberedningen ska köpa åtta
exemplar av boken ”Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar”.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§8

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 och var överens om att ämnet är angeläget.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att ta upp ämnet igen vid nästa sammanträde.
_____
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§9

Eventuell debatt vid Aqua Blå
Förra året arrangerade Demokratiberedningen ett dialogmöte i samband med Aqua Blå
på Sanden i Vänersborg. I år är det valår och Aqua Blå förväntas arrangera debatt som
de gjort tidigare valår.
Joakim Sjöling ska ta reda på om Ungdomsrådet har intresse av att för sin del arrangera
en politisk debatt av och för ungdomar. Ordföranden informerade om att för ett sådant
arrangemang kan eventuellt Demokratiberedningen bidra med kostnadstäckning.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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