SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats

Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-26

1 (8)

Stora Konferensrummet på Birger Sjöbergsgymnasiet,
Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 26 november 2009, kl. 15.00 – 16.30.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2
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Sid 3
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Peter Göthblad

Paragrafer
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Peter Göthblad
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Närvarolista
Beslutande

Tjänstgör för

Joakim Sjöling (S)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Marianne Karlsson (C)
Peter Göthblad (FP)
Roy Wallin (MP)

Mats Andersson (C)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 99

Information

4

§ 100

Avstämning av partiernas synpunkter om diskussionsunderlaget om

5

medborgardialog
§ 101

Inspirationsmässan "Livet ska byggas utav glädje"

6

§ 102

Sammanträden 2010

7

§ 103

Meddelanden
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§ 99

Information
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist informerade:
-

-

Suppleanten Eva Lindgren har avsagt sig uppdraget i demokratiberedningen. Som
skäl har hon angett att hon känner att hon måste prioritera och att lärarjobbet kräver
allt mer tid.
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som är knutet till Sveriges
Kommuner och Landsting och finansieras av SIDA, arbetar för att främja lokal
demokrati i de utvecklingsländer som ingår i Sidas prioriterade samarbetsländer.
ICLD har begärt in förslag till projekt i Afrika och Asien. Utvecklingsledaren Ronny
Irekvist har genom kommunens internationelle samordnare Anders Fridén anmält
som möjligt projekt; ”Vänersborg and Asia Active Citizenship”. Syftet med ett
sådant projekt är att öka medborgarinflytandet och medborgarnas förutsättningar att
delta i styrning av kommunen.
Kvalitetsmässan i Göteborg hade ett intressant föredrag av Susan L Podziba om att
bygga samförstånd med hjälp av medborgarinflytande och medling.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 100

Medborgardialog
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat beredningens förslag om riktlinjer för
medborgardialog. Demokratiberedningen beslutade vid sitt senaste sammanträde att
beredningens ledamöter och ersättare i sina respektive partier skall presentera
diskussionsunderlaget och ta reda på vilka uppfattningar som finns. Från detta
rapporteras att diskussionsunderlaget enbart mottagits positivt.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att ta in synpunkter från medborgare och andra
intresserade (medborgardialog) genom en enkät på kommunens webbplats
vanersborg.se.
Beslut om ett färdigt förslag till kommunstyrelsen planeras till demokratiberedningens
sammanträde den 16 december.
_____
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§ 101

Inspirationsmässan "Livet ska byggas utav glädje"
Ärendebeskrivning
Peter Göthblad informerar om att socialförvaltningens avdelning för omsorg om
funktionshindrade kommer att hålla en mässa den 3 december 2009 i Folkets Hus.
Mässan är en inspirationsmässa och den ska gå i glädjens och hälsans tecken och är
därför döpt till "livet ska byggas utav glädje".
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att som demokratiberedningens representant till mässan
utse Peter Göthblad. Beredningen beslutar att de från beredningen som har möjlighet att
gå kan göra det och inkomma med reseräkning.
_____
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§ 102

Sammanträden 2010
Ärendebeskrivning
Sammanträde är sedan tidigare inplanerat till den 16 december klockan 15.00 i
kommunhuset, rum 212.
Ordföranden har planerat sammanträden inför 2010. Dessa finns med i kommunens
gemensamma sammanträdesplanering enligt följande:
3 februari, 9 mars, 13 april, 12 maj, 8 juni, 7 september, 12 oktober och 8 november.
Alla sammanträden börjar klockan 15.00.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 103

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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