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Plats

Kommunhuset, rum 212, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 8 juni, kl. 15.00 – 17.00.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Marianne Ramm

Paragrafer

§ 119 - § 125

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Joakim Sjöling

Justerande

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

Marianne Ramm
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2010-06-08

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)
Kate Giœver (S)
IIsmail Madar Hussein (S)
Usa Charoensawat (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Roy Wallin (MP)

Tjänstgör för

Mats Andersson (C)
Peter Göthblad (FP)

Ersättare
Marianne Karlsson (C)
Marianne Ramm (V)
Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§ 119

Information

4

§ 120

Ordförandeinformation

5

§ 121

Medborgardialog

6

§ 122

Rapportering från Kommunfullmäktige på webben

7

§ 123

Förutsättningar för utbildning av förtroendevalda

8

§ 124

Resultat- och aktivitetsplanen

9

§ 125

Meddelanden

10
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§ 119

Information
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
Ronny Irekvist förevisade ett IT-verktyg för medborgardialog kallat medborgarbudget.
Detta kan var och en själv testa på internet http://dosf.se/medborgarbudget/ med
användarnamn medborgareA och lösenord vanersborg.
Demokratiberedningen ser medborgarbudget som ett av flera verktyg för dialog och att
det faller inom beredningens uppdrag.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att uppdra till utvecklingsledaren Ronny Irekvist att ta
fram ett förslag till medborgarbudget som kan visualisera kommunens budget.
_____
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§ 120

Ordförandeinformation
Ordföranden Joakim Sjöling hade ingen information.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar att ingen information fanns att ge.
_____
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Dnr. KS 2009/87

Medborgardialog
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har lämnat förslag till riktlinjer för medborgardialog.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande daterat den 20 augusti 2009 lämnat
synpunkter på förslaget. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2
september 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.
Demokratiberedningen beslutade den 16 december, § 105, föreslå Kommunstyrelsen
anta ”Riktlinjer för medborgardialog”, daterat 2009-12-16. Beredningens ordförande
överlämnade också ett missiv med förslaget. Demokratiberedningens ordförande har fått
information från Kommunstyrelsens ordförande om hur ärendet bereds. Ärendet
beräknas bli behandlat i Kommunstyrelsen senare under året.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 122

Rapportering från Kommunfullmäktige på kommunens webbplats
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har kommunstyrelsens uppdrag att höja förtroendet för politiken.
Beredningens bedömning är att förtroendet kommer att höjas om kommunen själv är
snabb med att rapportera från Kommunfullmäktiges möten. Enligt beredningens
uppfattning kan detta ske redan innan protokollen har justerats.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra till
förvaltningen att efter Kommunfullmäktiges sammanträden publicera sammandrag av
besluten på kommunens hemsida.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 123

Bättre förutsättningar för utbildning av förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har kommunstyrelsens uppdrag att granska förutsättningarna för
att vara förtroendevald.
Enligt beredningens uppfattning är det särskilt viktigt att ge utbildning till
förtroendevalda i början av en ny mandatperiod. Utan att Demokratiberedningen själv tar
ställning till någon utbildningsplan ser beredningen behov av mer resurser för att kunna
genomföra gedigna utbildningar samt att möjligheterna behöver utökas för att fler ska
kunna delta i utbildningarna.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att inför den
kommande mandatperioden göra en översyn av innehåll och resurser för utbildning av
förtroendevalda.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
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§ 124

Demokratiberedningens resultat- och aktivitetsplan
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen gick igenom sin resultat- och aktivitetsplan och gjorde
justeringar.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att godkänna reviderad resultat- och aktivitetsplan.
_____
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§ 125

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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