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Plats

Kommunhuset, 214 våning 2 korr A.

Tid

Den 9 april 2015, 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

Paragrafer

§ 9 - § 14.

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Justerande

.............................................................................................
Maria Dackeberg

________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2015-04-09

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Danuta Stålblad
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Tjänstgörande
Joakim Sjöling (S) ordförande
Åsa Olin (V) 2:e vice ordförande
Maria Dackeberg (VFP)
Åsa Edvardsson (C)
Christina Ekstrand (MP)
Jarl Helgegren (KD)
Carina Jällbrink (SD)
Franco Landini (FP)

Övriga
Lennart Lindbom (S)
Ronny Irekvist, utvecklingsledare
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§9

Ordförandeinformation
–

Ordföranden Joakim Sjöling kommer under den närmsta tiden att besluta om förläggning av höstens sammanträden.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 10

Information från Åsa Olin ang. SKL nätverk
Ärendebeskrivning
Åsa Olin rapporterade om SKL nätverk för politiker som vill utveckla medborgardialogen.
Hon har varit på ett nätverksmöte i Stockholm med deltagare från hela landet. Åsa Olin berättade för Demokratiberedningen om erfarenhetsutbytet.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§ 11

Demokratiberedningens verksamhet 2015 – 2018
Demokratiberedningen gick igenom sin verksamhetsplan och gjorde justeringar.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att genomföra följande:
Uppdrag från fullmäktige
1. Former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter
och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess
och verksamhetsutveckling.

Aktivitet

Delaktivitet

Ta reda på hur
nämndpresidierna och förvaltningscheferna
använder invånardialog.

2. Utveckling av det
politiska ledarskapet, uppdraget
som förtroendevald
och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet.
3. Förnyelse av den
kommunala demokratin.

Seminarier om
den politiska
samtalstonen.

Inbjudan skickas 2015-04-09 till KS och
2015-06-30
presidierna med förvaltningschefer. En intervjuguide för ändamålet delades ut.
Gruppindelning där den första kontaktar
och ansvarar för genomförandet:
Joakim Sjöling, Carina Jällbrink, Maria
Dackeberg (samhällsbyggnadsnämnd,
miljö- och hälsoskyddsnämnd, valnämnd).
Åsa Olin, Christina Ekstrand, Jarl
Helgegren (socialnämnd, byggnadsnämnd, kommunstyrelse). Lena Eckerbom
Wendel, Åsa Edvardsson, Franco Landini
(barn- och utbildningsnämnd kultur och
fritidsnämnd, överförmyndarnämnd).
Alla i beredningen funderar över lämplig
2015-12-31
gäst. Bjuda in alla kommunpolitiker till ett
eller flera seminarier.

Undersöka inflytandemöjligheter för unga
18 – 24 år.

Använda SKL:s verktyg dialogguiden.se.
Mäta i SCB medborgarundersökning.

Slutdatum

2018-06-30

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-09

7 (9)

§ 12

Yttrande över utredningen ”Inflytande för barn och ungdomar”
Ärendebeskrivning
Joakim Sjöling (S) har den 24 april 2013 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 ung-domsfullmäktige samt att utreda ungdomsrådets roll och funktion.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnads-nämnden, Byggnadsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kultur-nämnden och Demokratiberedningen. Av yttrandena framgår att alla ställt sig positiva till att en utredning på förslag på hur barn och ungdomar ska få ett reellt inflytande i frågor som berör barn och ungdomar genomförs. Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2014 att bifalla motionen och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.
En utredning, ”Inflytande för barn och ungdomar”, har upprättats av Kom-munstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat den till Demokratiberedningens
för yttrande och presentation av handlings-plan för att ge barn och ungdomar mer inflytande.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningens uppfattning är att ungdomarnas och berörda nämnders delaktighet
är nödvändig i utvecklingsprocessen av ungdomsinflytande. Kommunfullmäktige bör därför inte i låsa fast berörda i en handlingsplan.
Demokratiberedningen rekommenderar Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder genomföra ett utvecklingsprojekt
för större ungdomsinflytande som det redovisats i utredningen ”Inflytande för barn och
ungdomar”.
_____
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§ 13

Diskussion angående ersättarnas närvaro i Demokratiberedningen
Enligt Kommunfullmäktige är det så ”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 har att utse ledamöter och ersättare i demokratiberedningen i enlighet
med partiernas förslag liksom utse ordförande samt förste och andre vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att arvoden utgår enligt kommunens reglemente för
förtroendevalda.”
Enligt Kommunfullmäktiges Arbetsordning för Demokratiberedningen medges att sammanträdena i Demokratiberedningen får var offentliga. Beredningens presidium avgör vilka
sammanträden som ska vara offentliga och vilka som får delta i sammanträdet.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar att beredningens presidium avgjort att beredningens sammanträden ska vara offentliga. Till nästa sammanträde ska ersättare inbjudas att närvara
inom ramen för det offentliga sammanträden, dock utan ersättning.
Demokratiberedningen beslutar att ett ärende ska skrivas fram till Kommunfullmäktige med
begäran om att ersättare ska ges möjlighet till att delta på Demokratiberedningens sammanträden med yttranderätt och med samma ersättning som de som tjänstgör.
_____
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§ 14

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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