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Plats

Folkets Hus, Klubbrummet.

Tid

Måndagen den 21 oktober, kl. 13.00 – 15:00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Mats Andersson

Paragrafer

§ 17 - § 22

Underskrifter
Sekreterare
............................................................................................
Ronny Irekvist

Ordförande
.............................................................................................
Peter Göthblad

Justerande
.............................................................................................
Mats Andersson
______________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2013-10-21

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
Ledamöter
Peter Göthblad (FP)
Joakim Sjöling (S)
Marianne Ramm (V)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Mats Andersson (C)
Martin Isetorp (MP)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist

_____________________________________________________________________________________
____________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
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Ärenden

Sidan

§ 17

Ordförandeinformation

4

§ 18

Information om budgetuppföljning

5

§ 19

Utvärdering av dialogmöte den 8 juni 2013

6

§ 20

Demokratiberedningens ärende ”Mål och anvisningar för

7

medborgardialog” diarienummer KS 2009/87
§ 21

Motion om att utreda inflytande i frågor som berör barn och

8

ungdom
§ 22

Övriga frågor

9
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§ 17

Ordförandeinformation
–

Ordföranden Peter Göthblad hade inget att rapportera.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____

_____________________________________________________________________________________
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§ 18

Information om budgetuppföljning
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist lämnade en rapport över
budgetuppföljning. Av budgetens 210 tkr har 108 tkr förbrukats.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 19

Utvärdering av dialogmöte den 8 juni 2013
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har fått i uppgift att utforma och genomföra ett
dialogmöte september/oktober 2013 enligt Kommunfullmäktiges beslut
§ 142 2012-11-14.
Beredningen genomförde detta 2013-06-08 under Aqua Blå på Sanden i
Vänersborg. Beredningen frågade i en enkät efter synpunkter hos de som
deltog från partierna. Denna utvärdering av dialogmötet redovisades för
beredningen. Kostnaderna för dialogmötet uppgick till totalt 37 680 kr.
Beredningen diskuterade kostnadsnivån som borde vara lägre, för och
nackdelar med Aqua Blå som plats alternativt i samband med kommunens
födelsedag, att syftet kan vara både att diskutera kommunens mål- och
resursplan och mer öppna frågor från allmänheten.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att redovisa följande synpunkter från
beredningen till Kommunfullmäktige;
1.
2.
3.

Det är positivt att genomföra dialogmöten mellan de politiska
partierna och allmänheten.
Formerna för dialogmöten behöver utvecklas.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till
Kommunstyrelsen att utreda syfte och former för framtida
dialogmöten.

_____
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige
_____________________________________________________________________________________
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§ 20

Demokratiberedningens ärende ”Mål och anvisningar för
medborgardialog” diarienummer KS 2009/87
Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har sedan fyra år arbetat med riktlinjer för
medborgardialog. Beredningen har behandlat dessa 2009-09-08, 2009-09-28,
2009-10-27, 2009-12-16, 2011-06-28, 2011-08-29 och 2012-11-26.
Beredningens förslag är att Kommunfullmäktige noterar att
Demokratiberedningen har väckt frågan om förslag till mål och anvisningar
för medborgardialog. Beredningen föreslår också att Kommunfullmäktige
besluta att lämna ”Mål och anvisningar för medborgardialog”, föreslagen av
Demokratiberedningen 2012-11-26, för yttrande till samtliga nämnder och
för beredning i Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har beslutat remittera ”Mål och anvisningar för
medborgardialog” till samtliga nämnder för yttrande. Yttrande ska ha
kommit in till Kommunkansliet senast 2013-03-27.
En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes (5
kap. 33 § KL). Ärendet är ännu inte berett av Kommunstyrelsen och yttrande
har enbart inkommit från Överförmyndarnämnden.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Demokratiberedningens
ordförande att inhämta information från kommundirektören om hur ärendet
handläggs. Resultatet ska redovisas på nästkommande sammanträde med
beredningen.
_____
Protokollsutdrag: Kommundirektören
_____________________________________________________________________________________
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§ 21

Motion om att utreda inflytande i frågor som berör barn och
ungdom
Ärendebeskrivning
Joakim Sjöling (S) har för Socialdemokraterna och Centerns
fullmäktigegrupper inkommit med en motion. Mot bakgrund av vad som
framgår av motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att kommunen får
i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur barn och ungdomar ska
få ett reellt inflytande i frågor som berör barn och unga enligt motionens
intentioner och att kommunen utreder möjligheten att bilda ett
ungdomsfullmäktige samt att utreda ungdomsrådets roll och funktion.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att alla ställa sig positiv till att en utredning
på förslag på hur barn och ungdomar ska få ett reellt inflytande i frågor som
berör barn och ungdomar genomförs.
_____
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige

_____________________________________________________________________________________
____________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2013-10-21

9 (9)

§ 22

Övriga frågor
Mats Andersson ställde förslaget om att nästkommande möte skulle
förläggas på Restad Gård.
Gunnar Bäckman väcker frågan om att vid nästa sammanträde diskutera
ledamöters närvaro i nämnderna. Bakgrunden är att beredningen har i
uppdrag att bl. a. arbeta med utveckling av det politiska ledarskapet,
uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska
systemet.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens
sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att förlägga nästkommande sammanträde till
Restad Gård och att på sammanträdet diskutera ledamöters närvaro i
nämnderna.
_____
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