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Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
Plats och tid Kommunstyrelsens arbetsrum 3 oktober, 13.00 – 16.00       
        
Beslutande Gabrielle Boström (Kd), Gun Ivesund(S), Ann-Sophie Stoltz(L), Gunnar Parment 

(V), Kenneth Isaksson (M),   
  
  
 
Övriga deltagare Magnus Hansson  
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson  
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund 
 
 
 Justerare   
  Ingrid Sundbom 
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Db §22 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §23  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare. 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson. 
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Db §24  Dnr  
 
 
 
Justerare 
 
Val av justerare. 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till justerare för mötet valdes Ingrid Sundbom. 
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Sammanfattning utåtriktadaktivtet 
 
Reflektioner och funderingar kring Grönt Expo.  
 
• En lyckad aktivitet. Bättre än tidigare.  
• Allmänheten får chans att träffa politiker.  
• Många människor kom in i tältet och pratade.  

 
Utvecklingsområden 
 
• Namnskyltar 
• Nästa utåtriktade i Södra kommundelen nästa år.  
• Intresseväckaren är någon tävling som har med demokrati att göra.  
 
 
Demokratiberedningens beslut  

 
 
Att under 2017 genomföra aktivitet i södra området av kommunen.  
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Db §26  Dnr 
 
 
 
Förslag på aktiviteter 2017 
 
• Utåtriktad aktivitet förläggs i södra delen. 
• Möte med Ungdomsrådet från Tundalsskolan. En av de inåtriktade 

träffarna förläggs till Tundalsskolan.  
 

 
 
 
Demokratiberedningens beslut  

 
  

Att samtliga ledamöter tänker till inför nästa möte och kommer med 
kloka idéer på hur och vad demokratiberedningen skall göra under 
2017 utifrån sitt uppdrag.  
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Db §27  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor  
 
Förbättra den interna demokratin och transparensen i 
informationsflödet.  
 
• Inför det kommunstyrelsemöte som ligger före första 

Kommunfullmäktige 2017, ska gruppledare kallas till:  ”information 
inför KS.” Detta bör ske i tid så att gruppledare kan informera 
gruppmedlemmar.    

• Utbilda i chromebook användning inför det första möte som hålls 
med Chormebooks. Lägg utbildning i samband med möte och de 
som vill får gå. Förslagsvis 60 minuter för starttid.  

• Kommunchef och Internrevisionen ges några minuter var på varje 
kommunfullmäktige för att informera om aktuell verksamhet. Max 15 
min/person.  

 
 
Demokratiberedningens beslut  
 
Demokratiberedningen beslutar enligt de tre förslag som nämns ovan.  
Gruppledare ska kallas inför det kommunstyrelsemöte som ligger före 
första Kommunfullmäktige 2017 för informationsmöte.     
 
Utbildningen i chromebooksanvändning ska hållas för de deltagare 
som vill inför det första fullmäktigemöte som hålls med Chormebooks.  
Utbildningen läggs 60 minuter för starttid.  
 
Kommunchef och Internrevisionen ges några minuter var på varje 
kommunfullmäktige för att informera om aktuell verksamhet. Max 15 
min/person
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Db §28  Dnr 
 
 
 
Nästa möte 
 
Val av datum och tid för nästa möte. 

 
 
Demokratiberedningens beslut  
 
24:e november kl: 13.00. 
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