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Plats

Kafeterian, 177 E, Kommunhuset, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 29 augusti 2007, kl. 16.00 – 18.20

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Mats Andersson

Paragrafer

§ 12 - § 17

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Kate Giœver

Justerande

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

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

Demokratiberedningen
2007-08-29

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
Kate Giœver (s)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Joakim Sjöling (s)
IIsmail Madar Hussein (s)
Mats Andersson (c)
Peter Göthblad (fp)
Gullvi Westergren (v)

Tjänstgör för

Andreas Nyström (s)

Wivan Wahle (mp)

Ersättare
Marie-Louise Bäckman (kd)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 12

Öppnande av sammanträdet

4

§ 13

Ordförandeinformation

5

§ 14

Enkät till kommunfullmäktige

6

§ 15

7

§ 16

Prioritering, precisera och nedbrytning av beredningens uppdrag till
aktiviteter.
Sammanträdestider för demokratiberedningen efter den 27 september.

§ 17

Meddelanden

11

10

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen

Sammanträdesdatum

Sida

2007-08-29

4 (11)

§ 12

Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades av ordföranden Kate Giœver som hälsade alla välkomna efter
sommarsemestrarna.
Mats Andersson utsågs till justerare.
_____
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§ 13

Ordförandeinformation
Ordföranden Kate Giœver informerade om det senaste mötet i presidiet.
Ordföranden Kate Giœver informerade också om att hon, vice ordföranden Lena
Eckerbom Wendel och utvecklingsledaren Ronny Irekvist skall delta i seminariet
Demokratidagen den 9 oktober på Statistiska Centralbyrån (SCB) i Stockholm.
Programpunkterna innehåller bland annat SCB:s satsning på demokratistatistik,
förväntningar på demokrati i ett internationellt perspektiv, EU medborgarna och
demokratin, demokratins mekanismer, Sverigedemokraternas väljarunderlag, regionerna
och den svenska flernivådemokratin, medborgarna sätter betyg på inflytandet på
kommunens verksamhet och beslut och det aktuella opinionsläget.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen
_____
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§ 14

Enkät till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Ett år har gått sedan kommunfullmäktige valdes. Ledamöter eller ersättare har
erfarenheter och uppfattningar om arbetet i fullmäktige som är viktigt att granska för att
kunna förbättra arbetsformerna. Demokratiberedningen är de som fått kommunstyrelsens
uppdrag att granska förutsättningarna. Överläggningar om detta har skett mellan
ordföranden Kate Giœver och kommunfullmäktiges ordförande Dan Nyberg.
Ett utkast till enkät till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige föredrogs av
utvecklingsledaren Ronny Irekvist. När den besvarats anonymt ingår den i ett
arbetsmaterial som demokratiberedningens tjänsteman sammanställer till en rapport. När
den är upprättad kommer arbetsmaterialet, bl.a. enkätunderlaget, att förstöras. När
demokratiberedningens rapport är upprättad kommer den att återkopplas till ledamöter
eller ersättare i kommunfullmäktige. Rapporten kommer också att lämnas till
kommunstyrelsen.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
En diskussion fördes kring syfte, hantering och innehåll i enkäten.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att uppdra till utvecklingsledaren Ronny Irekvist att
genomföra enkäten efter att ha informerat kommunfullmäktiges presidium.
_____
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§ 15

Prioritering, precisera och nedbrytning av beredningens uppdrag och
aktiviteter
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag (förväntat resultat) att
arbeta med att öka medborgarinflytandet, höja förtroendet för politiken, granska
förutsättningarna för att vara förtroendevald och analysera representativiteten. Detta
skall beredningen bryta ned till vilka aktiviteter som beredningen skall arbeta med och i
vilken prioriteringsordning det skall ske.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden Kate Giœver informerade om bakgrunden. Beredningen arbetade sedan
utifrån en modell med brainstorm, postit-lappar, poängsättning och diskussion.
Diskussionen sammanfattas och sorteras i prioriteringsordning enligt följande:
Visa vad som sker (45 p)
Mer och bättre information om förtroendevaldas villkor och förutsättningar
Presentera sammandrag av fullmäktigedabatter på hemsidan
Öka informationsflödet
Överge byråkratsvenskan! Inför Lättläst.
Infotidning / infoblad om beslut / vad som hänt i den kommunala verksamheten
Förbättra kommunhemsidan, rullandelist där aktuella möten visas
Webbkamera i fullmäktige
Lyssna och svara på medborgarnas åsikter (35 p)
”Medborgarförslag” som lämnas in till idébank för politiker att ”adoptera” idéer ur.
Öppna sammanträden / remissmöten i strategiska frågor.
Ha kommunala folkomröstningar / Ja-rådslag i kontroversiella frågor.
Lämna synpunkter på detaljplaner via nätet.
Låt medborgarna delta i ”större” förändringsprocesser för delaktighet och för bättre
kvalitet inför beslut, ”ex större förändringar i skolan”.
Lyssna och svara på medborgarnas åsikter (35 p)
Remittering till föreningar.
Att lyfta frågan om politikens bemötande av väljarkåren. Personligt bemötande även mot
de som ej delar dina värderingar. Att som politiker vara medveten om sina styrkor och
svagheter.
Att mera aktivt sprida frågor som ska diskuteras / beslutas om i fullmäktige (ex
lättförståligt formulerat). ”Medborgarfråga” i fullmäktige.
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Lyssna och svara på medborgarnas åsikter (35 p)
Öka intresset och kunskaperna. Politik, medborgarinflytande i utsatta grupper i vår
kommun. ”Ex invandrargrupper”.
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Skriftlig fråga lämnas in i förväg – för
möjlighet att kort presentera – få svar direkt – ev. ställa en följdfråga.
Öppna mötesplatser (28 p)
Medborgardialoger ex vissa frågor el. tema nämnd.
Fler öppna mötesplatser såsom kommundagen.
Politikerträffar med allmänheten på bibliotektet.
”Kaffebjudningar”.
”Politikercafé” – kom och se din politiker – fikabordsnack är alltid(?) konstruktivt.
Tydligare ärendegång (27 p)
Förkorta ärendegången ledtidsmässigt (tiden från idé till genomförd lösning)
Öka transparensen i ärendehanteringen. Presentera på hemsidan var i processen varje
ärende befinner sig.
Väl utförda beslutsunderlag.
Förenkla besluts- och ärendeprocesser så medborgarna kan påverka och följa de olika
ärendena.
Dokumentera besluten från början till slut.
Utbildning (15 p)
Större och bredare diskussion om vad det innebär att vara förtroendevald. Både ett stort
ansvar och villig att avsätta tid och att förkovra (lära) sig.
Skapa dokument som beskriver vad olika uppdrag innehåller vad man ”kräver” av resp.
förtroendevald. Informera utbilda förtroendevalda i detta.
Öka kunskaperna hos politikerna om demokrati genom utbildning / konferenser.
Mer riktat stöd / pengar år 1 i mandatperioden för bättre introduktion av förtroendevalda.
Ungdomsråd (13 p)
Ungdomsfullmäktige.
Stimulera ungdomarna i samhällsfrågorna så delaktigheten blir större. Ge dom utrymme
i den politiska beslutsprocessen. Utveckla / satsa vidare på u-råden mm.
Statistik (5 p)
Påvisa statistik om representativiteten för partierna.
Koncentration, makt, förnyelse, mångfald (4 p)
Hur länge / mycket är man politiskt aktiv (koncentrerad makt)
Mät och publicera hur länge man haft ”toppuppdragen”.
Ej ha en maktelit. Sprida uppdragen bland fler personer. Våga släppa in människor som
har möjlighet att påverka, inte enbart finnas vid sidan av.
Att som politiker ej sitta på ”livstid” utan släppa fra. Genusperspektivet – medvetenhet.
Politikernas förhållningssätt (3 p)
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Inga ”nya” beslut på sittande möten.
Tillåta konstruktiva kompromisser på sittande möte.
Sakliga debatter.
Mötestider (2 p)
Att även om man är förtroendevald så är man en person med ett privatliv.
Tidsmätning inför varje arvoderat möte.
Sammanträdestider – kan lättare med sammanträden på dagtid för småbarnsförälder – å
andra sidan kan det vara svårt för en ung person att vara borta mycket från sitt arbete och
göra arbetskarriär.
Tider på dagen för sammanträden. Alla jobbar inte kontorstider.
Se över konsekvenserna av olika mötestider.
Frågestund, öppna nämndmöten (1 p)
Öppna nämndmöten.
Öppna nämndsammanträden.
Öppna nämndmöten – som inleds med frågestund.
Allmänhetens frågestund på nämndnivå. Skriftlig fråga – få svar direkt – inlämnad.
Begränsning i tid, ex 2 min.
Alla partier i nämnder och fullmäktige debatt
Alla partier har inte representation i kommunalnämnder vilket påverkar arbetet som
helhet i Vänersborg.
De partier som är representerade i KF bör få representanter / insyn i alla kommunens
nämnder.
Analysera hur många / hur långa debattinlägg olika personer gör i fullmäktige.
Analysera ”nyhetshöjden” i tex det åttonde inlägget i varje debatt (säger man något nytt
eller vill man bara höra sin egen röst?)
Representativitet
Gör mätningar efter hand.
Analysera sen.
X-jobb etc.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att diskussionen skall fortsätta på nästkommande
sammanträde den 27 september.
_____
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§ 16

Sammanträdestider för demokratiberedningen efter den 27 september
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningens nästa sammanträde äger rum 2007-09-27 kl. 08.30. Inga
ytterligare sammanträden är beslutade.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Demokratiberedningen diskuterade sitt uppdrag och möjliga sammanträdestider.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att fastställa nästkommande sammanträdestider till 24
oktober klockan 16.00.
_____
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§ 17

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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