SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-10-27

1 (6)

Plats

Fridaskolan, Repslagarevägen 14, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 27 oktober 2009, kl. 15.00 – 17.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Roy Wallin

Paragrafer

§ 96 - § 98

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist
Ordförande

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

Joakim Sjöling

Justerande

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

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

Demokratiberedningen
2009-10-27

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
Joakim Sjöling (s)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Mats Andersson (c)
Peter Göthblad (fp)
Roy Wallin (mp)

Tjänstgör för

Kate Giœver (s)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
Samordnande rektor vid Fridaskolan Lena Lundgren
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Ärenden

Sid

§ 96

Ordförandeinformation

4

§ 97

Medborgardialog

5

§ 98

Kommande sammanträden

6
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§ 96

Ordförandeinformation
Ordföranden Joakim Sjöling informerade om presidiets sammanträde den 28 september
2009. Då diskuterade medborgardialog och dagens sammanträde förbereddes.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 97

Medborgardialog
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat beredningens förslag om riktlinjer för
medborgardialog.
Demokratiberedningen menade vid sitt senaste sammanträde att det är eftersträvansvärt
att förslaget om medborgardialog skall lägga vikt vid bakgrund och syfte, den anda och
kultur som behöver utvecklas, visa på redan tillgängliga demokratiska möjligheter,
eventuellt sätta mål om minst ett dialogtillfälle per nämnd och år, att i många ärenden är
det bra med att ha en kommunikationsplan mellan kommun och medborgare samt att
införande och teknik för medborgardialog är en senare och underordnad fråga. Utifrån
det uppdrogs åt Ronny Irekvist att skriva ett förslag. Ett diskussionsunderlag har beretts
av beredningens presidium.
Demokratiberedningen diskuterade diskussionsunderlaget.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att fastställa diskussionsunderlaget med ett par smärre
justeringar. Dessutom beslutade beredningen att beredningens ledamöter och ersättare i
sina respektive partier skall presentera diskussionsunderlaget och ta reda på vilka
uppfattningar som finns.
Vid beredningens nästkommande sammanträde den 26 november görs en avstämning.
Därefter skall demokratiberedningen ta in synpunkter från medborgare och andra
intresserade (medborgardialog).
Beslut om ett färdigt förslag planeras till demokratiberedningens sammanträde den 16
december.
_____
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§ 98

Kommande sammanträden
Ärendebeskrivning
Sammanträde är sedan tidigare inplanerat till den 26 november i Stora Konferensrummet
på Birger Sjöbergsgymnasiet, Idrottsgatan 7. Då skall beredningen stämma av partiernas
synpunkter om diskussionsunderlaget om medborgardialog. Därefter skall förslaget
fastställas den 16 december.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att sammanträda
den 26 november klockan 15. 00 i Stora Konferensrummet på Birger Sjöbergsgymnasiet,
Idrottsgatan 7, och
den 16 december klockan 15.00 i rum 212, trapphuset, kommunhuset i Vänersborg.
_____
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