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Plats

Kommunhuset, 214 våning 2 korr A.

Tid

Den 14 oktober, kl. 13:00 – 14:40

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

§ 19 - § 25

............................................................................................
Maria Rosander

.............................................................................................
Joakim Sjöling

Justerande

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

Demokratiberedningen
Samma som sidhuvud

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maria Rosander
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Ersätter ordinarie ledamoten
Tjänstgörande
Lennart Lindbom (S)
Joakim Sjöling (S) ordförande
Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e v ordf
Åsa Olin (V) 2:e v ordf
Maria Dackeberg (VFP)
Christina Ekstrand (MP)
Jarl Helgegren (KD)
Carina Jällbrink (SD)
Franco Landini (FP)
Övriga
Ronny Irekvist, utvecklingsledare
Maria Rosander
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Ärenden

Sidan

§ 19

Ordförandeinformation

4

§ 20

Information

5

§ 21

Ersättarnas närvaro i Demokratiberedningen

6

§ 22

Rapport från arbetsgrupperna angående intervjuer av presidierna

7

§ 23

Demokratiberedningens aktiviteter (diskussionskväll om den politiska

8

samtalstonen, inflytande för ungdomar m.m.)
§ 24

Övriga frågor

9

§ 25

Meddelanden

10
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§ 19

Ordförandeinformation
–
–
–

Ordföranden Joakim Sjöling rapporterade om vikten av genomförande av intervjuer
med nämndernas presidier
Möte med ungdomsråd kommer att senareläggas.
Åsa Olin, vice ordförande informerar om en facebookgrupp om medborgardialog:
SKL medborgardialogprojektet.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 20

Information
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist rapporterade om att Emelie Carlbom (M) avsagt sig
uppdraget som ersättare i Demokratiberedningen. Kommunfullmäktige har beslutat utse
Izabel Johansson (M) till ny ersättare i Demokratiberedningen.
Vänersborgs kommun samarbetar med bland annat polisen mot organiserad brottslighet
Ronny är kommunens kontaktperson till den nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 21

Ersättarnas närvaro i Demokratiberedningen
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2011, § 27, att bifalla Kate Giaevers (S) motion avseende att
demokratiberedningen: 1.ska vara en beredning till Kommunfullmäktige, 2.ska bestå av lika många ledamöter
som partier i Kommunfullmäktige där varje parti äger rätt att utse en ledamot, 3.ska bestå av lika många
ersättare som utses, som under 2. dock med förbehåll att ersättare endast tjänstgör vid sammanträden där
ordinarie ledamot har anmält förhinder från att deltaga. Kommunfullmäktige beslutar vidare att arvoden utgår
enligt kommunens reglemente för förtroendevalda. Demokratiberedningen vill härmed framställa begäran om
att ersättare ska ges möjlighet att delta på Demokratiberedningens sammanträden med yttranderätt och med
samma ersättning som tjänstgörande ledamöter. Därmed föreslås ändring av Kommunfullmäktiges beslut den
30 mars 2011, § 27, samt revidering av Demokratiberedningens reglemente innebärande att följande stycke
läggs till under § 3 - För Demokratiberedningen ska gälla utö- ver det som föreskrivs i förevarande
reglemente, det som stadgas rörande nämnder i ”Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas
arbetsformer”. Förslag till beslut

Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Demokratiberedningens beslut
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bisatsen i punkten tre i beslutet den 30 mars
2015, § 27, ” dock med förbehåll att ersättare endast tjänstgör vid sammanträden där
ordinarie ledamot har anmält förhinder från att deltaga”. Vidare beslutas att anta ”Regler
för Demokratiberedningen” enligt bilaga

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Bilaga: Regler för Demokratiberedningen 2015-05-19Joa
_____
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§ 22

Rapport från arbetsgrupperna angående intervjuer av presidierna
Joakim informerar om intervju med Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium..
Tips för övriga arbetsgrupper är att tänka på när det gäller intervjuer är:
 Läs in er noga på frågorna
 Lära sig metodernas betydelse
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 23

Demokratiberedningens aktiviteter (diskussionskväll om den
politiska samtalstonen, inflytande för ungdomar m.m.)
Diskussion fördes kring den politiska samtalstonen. Planen är att hålla ett seminarie i
januari eller februari 2016.
Diskussion fördes kring i vilka forum och platser beredningen har möjlighet att träffa
ungdomar:
 Ungdagar september 2016 (årskurs 9)
 Föreningen Ungdomsrådet
 Arbetsmarknadsavdelningen
 Introduktionsprogrammen, Kunskapsförbundet Väst
Inför detta är det viktigt att tänka på att ställa frågor och använda rätt dialogverktyg
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen lägger förteckningen till handlingarna.
_____
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§ 24

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 25

Meddelanden
Kommunstyrelseförvaltningen 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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Bilaga 1
2015-05-19

REGLER FÖR DEMOKRATIBEREDNINGEN

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § xx

Utöver vad som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller bestämmelserna nedan för Demokratiberedningen.
Demokratiberedningens verksamhetsområden
1§
Demokratiberedningens verksamhetsområden är;
a) Förnyelse av den kommunala demokratin.
b) Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald
och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet.
c) Former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhetsutveckling.
Demokratiberedningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör
till beredningens verksamhetsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade.
Demokratiberedningen har endast beredande uppgifter. Fullmäktige kan inte
delegera beslutanderätt till Demokratiberedningen.
Demokratiberedningens initiativrätt
2§
Demokratiberedningen äger rätt att i fullmäktige väcka ärenden och ge förslag till beslut inom sitt verksamhetsområde.

1 (2)

2

Deltagande och yttranderätt vid Demokratiberedningens sammanträden
3§
Fullmäktige medger att sammanträdena i Demokratiberedningen får vara offentliga. Beredningens presidium avgör vilka sammanträden som ska vara
offentliga.
För Demokratiberedningen ska gälla utöver det som föreskrivs i förevarande
reglemente, det som stadgas rörande nämnder i ”Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer”.
Demokratiberedningens presidium bestämmer vilka, utöver de som ingår i
beredningen, som får delta i sammanträdet.
Demokratiberedningen får kalla anställda i kommunen, revisorer, eller ledamöter från nämnder till sammanträdet för att lämna upplysningar.
Demokratiberedningen får också från kommunens anställda, revisorer och
nämnder begära in skriftliga yttranden och upplysningar som behövs för att
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Tidpunkt för sammanträde, beslutsförhet mm
4§
För Demokratiberedningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder ifråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutförhet, jäv, beslutsfattande och protokoll.

