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Plats

Rum 212, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 16 december 2009, kl. 15.00 – 16.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Justerare

Paragrafer

§ 104 - § 107

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist
Ordförande

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

Joakim Sjöling
Justerande

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

Lena Eckerbom Wendel
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2009-12-16

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

Tjänstgör för

Joakim Sjöling (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Mats Andersson (C)
Peter Göthblad (FP)
Roy Wallin (MP)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 104

Information

4

§ 105

Förslag om medborgardialog

5

§ 106

Meddelanden

6

§ 107

Övriga frågor

7
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§ 104

Information
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade:
-

Sveriges Kommuner och Landsting håller konferens om medborgardialog den 22
april 2010.
Kommunstyrelsen har beslutat att entlediga Eva Lindgren (V) från uppdraget som
ersättare i demokratiberedningen.
Webbenkäten om medborgardialog är genomförd.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 105

Sammanträdesdatum

Sida

2009-12-16

5 (7)

Dnr: KS 2009/87

Förslag till medborgardialog
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har lämnat förslag till riktlinjer för medborgardialog.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande daterat den 20 augusti lämnat synpunkter
på förslaget. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september
2009 som då beslutar ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande från den
20 augusti och med hänvisning till detta, återremittera ärendet till demokratiberedningen
för ytterligare beredning.
Demokratiberedningen har därefter behandlat ärendet vid sammanträden den 8 och 28
september, den 27 oktober, den 26 november och den 16 december. Utöver diskussioner
vid beredningens sammanträden har demokratiberedningens ledamöter diskuterat
ärendet i sina respektive partier samt gett tillfälle för medborgardialog via kommunens
hemsida.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Riktlinjer för
medborgardialog”, daterat 2009-12-16.
_____
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 106

Meddelanden
Utvecklingskontoret 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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§ 107

Övriga frågor
Peter Göthblad informerar om hur han uppfattat hur några nämnder planerar
sammanträden i avsikt att reducera sammanträdeskostnaderna. Demokratiberedningens
ledamöter diskuterar sina olika erfarenheter och är överens om att det är dagordningen
och demokratins krav som bör vara avgörande för planeringen.
Lena Eckerbom Wendel har erfarenhet av att yttranden från nämnder kan se olika ut.
Kommunens tjänsteskrivelser skall vara standardiserade.
Ordföranden Joakim Sjöling planerar att under nästa sammanträde se över beredningens
resultat- och aktivitetsplan.
Slutligen tackade Joakim Sjöling för det gångna året och tillönskade alla en god jul och
ett gott nytt år.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_______
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