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Plats

Kommunhuset, 225 våning 2 korr A.

Tid

Torsdagen den 7 februari 2013, kl. 13.00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sidan 3

Utsedd att justera

Cecilia Skenhall

Paragrafer

§1-§6

Underskrifter
Sekreterare

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

Ronny Irekvist

Ordförande

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

Peter Göthblad

Justerande

.............................................................................................
Cecilia Skenhall
________________________________________________________________________________

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

Demokratiberedningen
2013-02-07

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)
Marianne Ramm (V)
Lena Eckerbom Wendel (M)
Gunnar Bäckman (KD)
Martin Isetorp (MP)
Einar Hansander (VFP)
Cecilia Skenhall (SD)

Övriga deltagare
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist
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Ärenden

Sidan

§1

Ordförandeinformation

4

§2

Information

5

§3

Utforma och genomföra ett dialogmöte september/oktober 2013 enligt

6

KF § 142 2012-11-14
§4

Informationsdag om medborgardialog som en del i

7

demokratiutveckling och styrning
§5

Övriga frågor

8

§6

Meddelanden

9
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§1

Ordförandeinformation
–

Ordföranden Peter Göthblad rapporterade om att Kommunfullmäktige remitterat
beredningens förslag om mål och anvisningar för medborgardialog till samtliga
nämnder.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
_____
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§2

Information
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist lämnade en rapport över KS rådslag om visionen
Utvecklingsledaren Ronny Irekvist lämnade en rapport över Sveriges Kommuner och
Landsting Demokratidag 2013-04-24. Ordinarie ledamot i beredningens som önskar
delta har beretts tillfälle att anmäla sig. Deltagare blir Peter Göthblad, Joakim Sjöling,
Marianne Ramm, Gunnar Bäckman, Martin Isetorp och Cecilia Skenhall.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
Demokratiberedningen beslutar att Peter Göthblad, Joakim Sjöling, Marianne Ramm,
Gunnar Bäckman, Martin Isetorp och Cecilia Skenhall ska delta på Sveriges Kommuner
och Landsting Demokratidag 2013-04-24 och att Demokratiberedningen bekostar
deltagandet och resa.
_____
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§3

Utforma och genomföra ett dialogmöte september/oktober 2013 enligt
KF § 142 2012-11-14
Ordföranden föredrar ärendet.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att beredningens presidium ska arbeta fram ett förslag
och presentera detta för beredningen. Beredningen ska bl. a. överväga datum, tidpunkt,
längd, innehåll, form, plats och arvodering för deltagare.
_____
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§4

Informationsdag om medborgardialog som en del i
demokratiutveckling och styrning
Ordföranden föredrar ärendet. Ordföranden önskar en informationsdag om
medborgardialog för politiker och tjänstemän. Sveriges Kommuner och Landsting är
tillfrågade och bekräftar att de deltar med någon vid en tidpunkt som passar.
Demokratiberedningens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen beslutar att uppdra till beredningens presidium att arrangera
dagen.
_____
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§5

Övriga frågor
Einar Hansander recenserar boken ”Rösträtt till Salu” som följs av en diskussion.
Marianne Ramm berättar om Sveriges Kommuner och Landstings Projekt
Medbogardialog för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen. Nätverket
vänder sig till förtroendevalda och kommer också ta upp de förtroendevaldas roll och
förutsättningar i utvecklingen av medborgardialog. Varje kommun och landsting kan
delta med 1-2 politiker. Det är ett stort intresse för att delta i nätverket och drygt 200
förtroendevalda deltar. Det innebär att vi har delat upp nätverket i fyra grupper. Fokus
för nätverket är att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och
erfarenhetsutbyte. Nätverket erbjuder två fysiska träffar per år och två webbsända
semiarier. Kostnad för att delta i nätverket är 1 000 kr/år. I detta ingår nätverksträffarna
inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för webbseminarier
och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar. Nätverket pågår till
och 2014.

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
Demokratiberedningen beslutar att Marianne Ramm och Lena Eckerbom Wendel ska
anmäla sig till nätverket och kostnaderna ska belasta Demokratiberedningen.
_____
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§6

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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