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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Vänersborg

Tid

Den 25 maj 2007, kl. 14.00 – 16.15

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

§ 7 - § 11

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist
Ordförande

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

Kate Giœver

Justerande

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

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

Demokratiberedningen

Datum för anslags uppsättande

2007-06-01

Datum för anslags nedtagande

2007-06-25

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)
Wivan Wahle (mp)

Tjänstgör för

Andreas Nyström (s)

Ersättare
Gullvi Westergren (v)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§7

Öppnande av sammanträdet

4

§8

Ordförandeinformation

5

§9

Demokratiberedningens uppdrag och verksamhetsplan

6

§ 10

Sammanträdestider för demokratiberedningen
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Arbetsplanering
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§7

Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades av ordföranden Kate Giœver som hälsade alla välkomna.
Mats Andersson utsågs till justerare.
_____
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§8

Ordförandeinformation
Ordföranden Kate Giœver informerade om en presidieöverläggning med
kommunfullmäktige och kommunstyrelsens presidier. Överläggningen handlade om
uppdraget som skall ges till demokratiberedningen. Minnesanteckningar delades ut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____

_________________________________________________________________________________________________
¦ Justerandes sign
¦ Utdragsbestyrkande
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen

§9

Sammanträdesdatum

Sida

2007-05-25

6 (8)

Dnr 2007. 260

Demokratiberedningens uppdrag och verksamhetsplan
Ärendebeskrivning
Medborgarna och politikerna erövrar, tryggar och utvecklar demokratin varje dag.
Valstatistik, forskning och erfarenheter visar på att demokratin ständigt kan förbättras. I
Vänersborg har en demokratiberedning tillsats och kommunstyrelsens presidium och
kommunfullmäktiges presidium skall ge beredningen uppdrag för mandatperioden.
Beredningen kan också ta egna initiativ.
Ärendet har beretts av demokratiberedningen. Dessutom har kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens och demokratiberedningens presidier haft en gemensam
överläggning. Denna ledde till samstämmighet om inriktningen.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade resultatet av presidieträffen. En diskussion fördes kring
demokratiberedningens tidigare ställningstagande samt underlag och resultat av
presidieöverläggningen.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
demokratiberedningens uppdrag är att:
1. Öka medborgarinflytandet.
2. Höja förtroendet för politiken.
3. Granska förutsättningarna för att vara förtroendevald.
4. Analysera representativiteten.
_____
Protokollsutdrag

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen
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§ 10

Sammanträdestider för demokratiberedningen
Ärendebeskrivning
Sedan förra sammanträdet har beredningen funderat på lämpliga sammanträdestider för
2007. Något förslag som passar alla finns inte och en avvägning måste ske mellan olika
intressen.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Beredningen diskuterade sammanträdestider för 2007.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att fastställa de två nästkommande sammanträdestiderna
för 2007:
2007-08-29 kl. 16:00.
2007-09-27 kl. 08.30.
_____
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§ 11

Arbetsplanering
Demokratiberedningen diskuterade vad nästa sammanträde skall innehålla. Det
framhölls att det är viktigt att inte tappa fart och att ledamöterna därför skall förbereda
sig till nästa sammanträde med förslag till tre punkter att arbeta med för varje del av
kommunstyrelsens uppdrag.
Eventuellt kan någon form av enkät göras på de som nu är förtroendevalda för att
inhämta förbättringsförslag. Bakgrunden till det är bl. a. vad som kommunfullmäktiges
ordförande anfört under presidieöverläggningarna. Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
skall förbereda ett diskussionsunderlag.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att nästa sammanträde skall handla om att:
1. Tolka kommunstyrelsens uppdrag.
2. Prioritera, precisera och bryta ned uppdraget till aktiviteter. Ledamöterna skall ha
förberett sig till nästa sammanträde med förslag till tre punkter att arbeta med för
varje del av kommunstyrelsens uppdrag.
3. Enkätmetodens möjligheter och begränsningar.
_______
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