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Plats

Kommunhuset, rum 212, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 12 oktober, 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

Paragrafer

§ 132 - § 136

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Joakim Sjöling

Justerande

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

Roy Wallin
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2010-10-12

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)
Marianne Karlsson (C)
IIsmail Madar Hussein (S)
Mats Andersson (C)
Peter Göthblad (FP)
Roy Wallin (MP)

Tjänstgör för

Kate Giœver (S)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§ 132

Information

4

§ 133

Ordförandeinformation

5

§ 134

Förslag om kommunikationsplan till beslutsärenden

6

§ 135

Demokratiberedningens rapport 2007 - 2010

7

§ 136

Meddelanden

8
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§ 132
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
–

Ronny Irekvist rapporterade om inbjudan att fira Handikappföreningarnas
Samarbetsorgan 30 år den 22 oktober och om förfrågan från gymnasieelever om
möjligheten att väcka medborgarförslag.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen
_____

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-10-12

5 (8)

§ 133

Ordförandeinformation
–

Ordföranden Joakim Sjöling rapporterade om att kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlat beredningens förslag om utbildningsinsatser för förtroendevalda.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 134

Förslag om kommunikationsplan till beslutsärenden
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har kommunstyrelsens uppdrag att höja förtroendet för politiken.
Information är en förutsättning för en fungerande demokrati. Information och
kommunikation är en grundförutsättning för att Vänersborgs kommun ska kunna
utveckla och förstärka demokratin och för att medborgarna ska kunna tillvarata sina
demokratiska rättigheter. Demokratiberedningen ser det som det första trappsteget för
medborgardialog. Bra och kontinuerlig information skapar goda villkor för åsiktsutbyte
före beslut och möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan i kommunens
verksamhet. Offentlighetsprincipens möjligheter är alltför passiv och kommunen bör
förbättra demokratin med egen offensiv information.
Information och kommunikation är också en förutsättning för att fattade beslut ska
kunna genomföras med delaktighet och i dialog med medborgare, brukare och
medarbetare. Med planerad kommunikation förhindrar vi misstag och missförstånd samt
förtydligar mål och ansvar. Inom Vänersborgs kommun borde både anställda och
politiker alltid beakta informationsaspekten i sitt arbete och uppdrag. Informationens roll
bör därför tydliggöras och integreras i verksamhetsplaneringen och finnas med inför och
efter alla viktiga beslut.
Enligt demokratiberedningens uppfattning är det nödvändigt att i större utsträckning före
och efter ett beslut kommunicera med berörda.
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 ta fram ett förslag till kommunikationsplanering i kommunen.
Demokratiberedningen beslutar att kommunicera ärendet med protokollsutdrag till
kommunstyrelsen, informera i partigrupperna samt informera massmedia.
_____
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
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§ 135

Demokratiberedningens rapport 2007 - 2010
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2007 att uppdraget för demokratiberedningen är
att
1.
2.
3.
4.
5.

öka medborgarinflytandet
höja förtroendet för politiken
granska förutsättningarna för att vara förtroendevald
analysera representativiteten
återrapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen.

En rapport om demokratiberedningen 2007 – 2010 ska därför lämnas.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Demokratiberedningen diskuterar rapportens innehåll och gör justeringar i utkastet.
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att bordlägga ärendet om beredningens rapport om
mandatperioden till beredningens sista sammanträde den 8 november. Det sammanträdet
ska vara arbetslunch och ge massmedia tillfälle att ha en avslutande intervju med
demokratiberedningen.
_____
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§ 136

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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