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Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 22 mars 2016, kl 14.00-16.00      
        
Beslutande Gun Ivesund(S), Gabrielle Boström (KD), Ingrid Sundbom(C), Kenneth 

Isaksson(M), Gunnar Parment (V)   
  
  
 
Övriga deltagare Magnus Hansson 
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson 
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund  
 
 
 Justerare   
                         Gabrielle Boström 
   
 



 
ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 2 (10) 
Demokratiberedningen 2017-02-28 
    
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

Db §1 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §2  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson 
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Db §3  Dnr  
 
 
 
Val av justerare 
 
 
Gabrielle Boström     
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Db §4  Dnr 
 
KKiK information  
 
Information kring Kommunens Kvalitet i Korthet    
 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Tackar för informationen.     
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Db §5  Dnr 
 
 
 
Översiktsplan  
 
Översiktsplanen delas ut. Ses över till nästa möte.   

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningen tackar för informationen 
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Db §6  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor     
 
Mötesprinciper ses över inför 2018 års nya arvodesbestämmelser.  

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningens förslag är att när arvodesbestämmelser ses 
över 2018 ges möjlighet, i arvodesbestämmelserna, att för ersättare i 
de olika politiska formerna/mötesforumen delta vid samtliga möten där 
man är vald som ersättare. Detta för att ytterligare förstärka demokratin 
och öka kunskapen.   
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Db §7  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor 
 
Angående Digitala handlingar.   
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Att handlingar, där så önskas, ska kunna fås ut i pappersform.  
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Db §8  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor     
 
Inför de kommunstyrelsesammanträden som ligger före ett 
kommunfullmäktigesammanträde ska alla gruppledare i 
kommunfullmäktige kallas till information inför KS. Detta bör ske 
i tid så att gruppledare kan informera gruppmedlemmarna.   

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningens förslag är att det genomförs under 2017   
enligt ovan.  
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Nästa möte  
 
30/3 13.00 Kortidsboendet i Ånäset.  
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