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Plats

Biblioteket, Vänersborg

Tid

Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 – 17.00
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Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2
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Närvarolista
Beslutande
Joakim Sjöling (s)
Lena Eckerbom Wendel (m)
Marianne Karlsson (c)
Marie-Louise Bäckman (kd)
Usa Charoensawat (c)
Eva Lindgren (v)
Roy Wallin (mp)

Tjänstgör för

Kate Giœver (s)
Andreas Nyström (s)
Mats Andersson (c)
Peter Göthblad (fp)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 65

Information

4

§ 66

Ordförandeinformation

5

§ 67

Ekonomisk rapport

6

§ 68

Demokratidagen

7

§ 69

Förslag till riktlinjer för medborgardialog

8

§ 70

Yttrande över delbetänkande av Utveckling i lokal service i

9

samverkan: Styr samverkan – för bättre service för medborgarna (SOU
2008:97)
§ 71

Nästa sammanträde

10

§ 72

Meddelanden

11

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-05

4 (11)

§ 65

Information
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
- Sveriges kommuner och Landsting, SKL, stödjer demokratiutvecklingen med olika
åtgärder. Under 2009 erbjuder SKL följande aktiviteter; Demokratidag 2009, Vägen
in i politiken, Arena för toppolitiker – Viktiga utmaningar i ditt uppdrag som politisk
ledare idag och i framtiden, Kvinna och toppolitiker, Hot och våld mot
förtroendevalda, Samtalstonen i politiken, Fullmäktige, Systematiskt arbete för
mänskliga rättigheter, Ett nationellt nätverk av kommuner och landsting mot rasism,
Alternativ politisk organisation – Välkomna till en erfarenhets- och kunskapsdag på
temat, Fullmäktiges ansvarsprövning, Medborgardialogkonferens 2009, Utveckla
systematiska medborgardialoger (utbildning), Direktvalda områdesstyrelser.
- Medborgardialogkonferensen 2009.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 66

Ordförandeinformation
Ordföranden hade inget att rapportera.
_____
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§ 67

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport är upprättad av Kommunstyrelseförvaltningen för 2008 och 2009.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att godkänna den ekonomisk rapport och att ekonomisk
rapport skall lämnas till beredningen i samband med tertialuppföljning.
_____
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§ 68

Demokratidagen
Ärendebeskrivning
Joakim Sjöling, Roy Wallin, Eva Lindgren, Marianne Karlsson och Ronny Irekvist har
deltagit på Sveriges Kommuner och Landstings Demokratidag i Stockholm den 21
januari.
Joakim Sjöling redovisade från programmet som bl.a. innehöll; Politiskt förtroende och
valdeltagande? Vilka förstagångsväljare röstar? Hur lyckas skolan med sitt
demokratiuppdrag? När medborgare gör budget. Tillitens geografi. Varför behöver
medborgarna förtroendevalda? Förtroendevalda – hjältar i politikens vardagar. Att utöva
makt och skapa tillit. Vad krävs för att stärka medborgarnas förtroende och öka deras
inflytande utan att politikerna abdikerar från sin roll som beslutsfattare? Hur skapar man
förståelse för den demokratiska beslutsprocessen? Hur påverkar grundlagsutredningens
förslag demokratin i kommuner och landsting? Diskussion om Grundlagsutredningens
nylagda förslag. Dokumentation från konferensen finns på www.skl.se/demokrati.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-05

8 (11)

§ 69

Förslag till riktlinjer för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Arbetet med medborgardialog är en prioriterad aktivitet för Demokratiberedningen
Utgångspunkten är att dialogen med medborgarna ska stödja den representativa
demokratin. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder en konferens i ämnet
den 22 april i Stockholm.
Dessutom erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting utbildning som vänder sig till
kommuner och landsting som vill genomföra en utbildning för förtroendevalda och/eller
tjänstemän med fokus på medborgardialoger. Syftet med utbildningen är att ge teoretisk
och praktisk kunskap i hur medborgardialoger kan integreras i kommuners
demokratiarbete, styrprocesser och vid utveckling av verksamhetens tjänster. Sveriges
Kommuner och Landsting erbjuder halv- eller heldagseminarium utifrån behov som
innehåller teoretisk och praktisk kunskap om medborgardialog.
Beredningen diskuterar den ekonomiska situationen i kommunen och nödvändigheten av
återhållsamhet med kurser och konferenser.
Beredningen diskuterar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera förslaget
om riktlinjer till nämnderna, till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med
juridiska synpunkter, framtagande av en handbok för tillämpning av riktlinjerna samt en
kommunikationsplan gentemot medborgarna.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att ordföranden skall ha överläggning med ordförandena
för fullmäktige och kommunstyrelsen om förutsättningarna för att anordna en konferens
i Vänersborg.
Demokratiberedningen beslutar att på nästkommande sammanträde den 10 mars 2009
behandla ett förslag till riktlinjer för medborgardialog.
_____
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Dnr KS 2008/614

Yttrande över delbetänkande av Utveckling i lokal service i
samverkan: Styr samverkan – för bättre service för medborgarna
(SOU 2008:97)
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen är ense med utredningen angående målen.
Demokratiberedningen förordar att utvecklingsarbetet skall ske i brukardialog och olika
former skall testas och utformas tillsammans med medborgarna. Tillgängligheten till
service kan enligt Demokratiberedningens uppfattning inte separeras från det kvalitativa
innehållet i servicen. Demokratiberedningen tycker att utredningen är allt för kategorisk
om en standardiserad servicestruktur. Komplicerade ärenden bör inte läggas på
servicekontor av allmän karaktär. Om servicen begränsas till enbart information, via
terminaler och vägledare, kan detta fungera bra. Samordningen måste ske utifrån
medborgarperspektivet. Demokratiberedningen ser en risk i att det trots detta kan bli
”gränsstrider” där kommuner hävdar egenintressen. Samlokalisering utan samverkan i
innehållet blir dåligt, särskilt då statlig politik inte helt harmonierar med kommunala
ambitioner och resurser. Demokratiberedningen anser att IT-lösningarna ännu är för
omogna för att ge medborgarna enkel och säker myndighetskontakt.
Demokratiberedningen anser att för landsbygd och glesbygd är förslagen om
samlokalisering, servicekontor och servicepunkter bra förslag.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ett förslag till yttrande är upprättat av Kommunstyrelseförvaltningen. Ordföranden
redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen ställer sig bakom
kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande, över delbetänkande av Utveckling i
lokal service i samverkan: Styr samverkan – för bättre service för medborgarna (SOU
2008:97), 2008-12-22 och antar detta som sitt eget.
_____
Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen
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§ 71

Nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen diskuterar innehållet och tiden för nästa sammanträde.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att nästa sammanträde skall vara den 10 mars 2009
klockan 15.00 och då behandla riktlinjer för medborgardialog, yttrande över motion om
förbättrat debattklimat vid kommunfullmäktiges sammanträden, resultat- och
aktivitetsplan samt tidsplan för sammanträden 2009.
_____
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§ 72

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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