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Plats

Kommunhuset, rum 214A, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Den 10 mars 2009, kl. 15.00 – 16.30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Marianne Karlsson

Paragrafer

§ 73 - § 80

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist
Ordförande

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

Joakim Sjöling

Justerande

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

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

Demokratiberedningen
2009-03-10

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)
Eva Lindgren (v)
Marianne Karlsson (c)
Roy Wallin (mp)

Tjänstgör för

Kate Giœver (s)
Mats Andersson (c)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sid

§ 73

Information

4

§ 74

Ordförandeinformation

5

§ 75

Riktlinjer för medborgardialog

6

§ 76

Yttrande över motion om förbättrat debattklimat

7

§ 77

Resultat- och aktivitetsplan

8

§ 78

Tidsplan för sammanträden 2009

9

§ 79

Demokratiprojekt på Fridaskolan

10

§ 80

Meddelanden

11
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§ 73

Information
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
- Information om Sveriges Kommuner och landstings inbjudan till konferens
”Demokrati och engagemang på plats!” den 29 april 2009 i Stockholm,

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen och att på grund av budgetläget kommer
ingen att åka på konferensen.
_____
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§ 74

Ordförandeinformation
Ordföranden Joakim Sjöling informerade om en överläggning som han har haft med
kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren. Lars-Göran Ljunggren
informerades om beredningens arbete och om medborgardialog.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
Beredningen beslutar uppdra åt utvecklingsledaren Ronny Irekvist att kontakta Sveriges
Kommuner och Landsting för att med dem som informatörer berätta om
medborgardialog för intresserade förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet i
Vänersborg.
_____
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Dnr KS 2009/87

Riktlinjer för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett demokratiberedningen i uppdrag att arbeta med att öka
medborgarinflytandet, höja förtroendet för politiken, granska förutsättningarna för att
vara förtroendevald och att analysera representativiteten. Demokratiberedningen har
gjort studiebesök i andra kommuner och tagit del av erfarenheter som presenterats av
Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt
beredningen att arbeta vidare med ”rådslag” och ”dialogforum”.
Ett förslag har tagits fram; ”Riktlinjer för medborgardialog” 2009-02-06. Detta utgår
från behov, erfarenheter och vinster av demokratiutveckling. Riktlinjerna anger hur
kommunen skall hantera medborgarförslag till partierna, medborgarpanel,
medborgarbudget, fokusgrupp och rådslag.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
1. Demokratiberedningen beslutar anta det förslag som upprättats den 6 februari 2009
”Riktlinjer för medborgardialog” som sitt eget förslag.
2. Beredningen beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att remittera
förslaget ”Riktlinjer för medborgardialog” till samtliga nämnder.
3. Beredningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen remittera förslaget till
kommunkansliet angående legalitet och förslag till eventuella regeländringar med
anledning av riktlinjerna samt till utvecklingskontoret angående framtagande av
metodhandbok och kommunikationsplan gentemot medborgarna vid tillämpning av
riktlinjerna.
4. Beredningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att, efter remissbehandling
och beredning, föreslå kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för medborgardialog”.
_____
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
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Dnr 2008.635

Yttrande över motion om förbättrat debattklimat
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har beretts möjlighet att yttra sig över motion från Andreas
Vänerlöv (kd) och kristdemokraternas fullmäktigegrupp. Motionen tar upp ett angeläget
och generellt problem som behöver uppmärksammas också i Vänersborg.
Demokratiberedningens förslag är att alla förtroendevalda rekommenderas att genomgå
Sveriges Kommuner och Landstings webbaserade utbildning ”Samtalstonen i politiken”.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att ställa sig bakom upprättat förslag till yttrande;
”Yttrande över motion om förbättrat debattklimat vid kommunfullmäktiges
sammanträden” 2009-02-06 och anta detta som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
Motionen kan med denna rekommendation anses vara besvarad och avslutad.
_____
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-03-10

8 (11)

§ 77

Resultat- och aktivitetsplan
Ärendebeskrivning
Beredningen granskade sin resultat- och aktivitetsplan.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att uppdra till utvecklingsledaren Ronny Irekvist att
uppdatera planen.
_____
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§ 78

Tidsplan för sammanträden 2009
Ärendebeskrivning
Ett förslag till demokratiberedningens plan för sammanträden 2009 föreligger.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att den under 2009 skall sammanträda klockan 15.00
den 5 februari, 10 mars, 16 april, 11 juni, 8 september, 27 oktober och 26 november.
_____
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§ 79

Demokratiprojekt på Fridaskolan
Ärendebeskrivning
Lena Eckerbom Wendel informerade om att ett demokratiprojekt pågår på Fridaskolan i
Vänersborg.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 80

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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