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Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 14 april 2015, kl 14.00-16.00      
        
Beslutande Olov Nilsson(S), Gabrielle Boström(Kd) , Kenneth Isaksson (M), Ingrid 

Sundbom(C), Ann-Sophie Stoltz(Fp) 
  
  
 
Övriga deltagare Magnus Hansson 
  
 
Utses att justera Gunnar Parment 
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson 
 
 Ordförande     
  Olov Nilsson 
 
 
 Justerare   
 Gunnar Parment 
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Db §29 Dnr  
 
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Olov Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson 
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Val av justerare 
 
 
Gunnar Parment 
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Db §4  Dnr 
 
Genomgång föregående år  
 
Revisionens rapport för Demokratiberedningen gick igenom.  
 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningen tackar för information 
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Aktiviteter 2015 
 
Externt 
• Utvärdering av tillgänglighet för offentliga dokument, policys och 

dylikt genomförs.  
• Protokoll från demokratiberedningen läggs ut på hemsidan. 
• Minst en utåtriktad aktivitet genomförs under 2015.  
• Skapa formulär på kommunens hemsida för inlämning av 

medborgarförslag.   
 
Internt 
• Utbildning genomförs för fullmäktige. 
• Flyktingsamordnare bjuds in till kommande möte. 
• Gruppen 18-25 Kenya/Machakos bjuds in till fullmäktige under 2015 

för att berätta om resultat från projektet.     
  
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Att kommunfullmäktige godkänner aktivitetsplan 2015. 
 
Koncernstrateg får i uppdrag att se över aktuella utbildningar och 
skicka dessa till fullmäktiges presidium som ansvarar att de genomförs. 
 
Koncernstrateg ser över kring ev. utbildning för demokratiberedningen.    
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Övriga frågor 
 
Förslag kring medborgarkommunikation 
 
Att bilder sätts ut på politiker Kommunfullmäktige på hemsidan.  
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Bilder sätts ut på kommunens hemsida.  
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Övriga frågor  
 
Digitalisering av handlingar i kommunfullmäktige/kommunstyrelse.  
 
KF: Ledamöter får anmäla om de vill ha dokument i pappersform. Detta 
utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv.   
 
KS: Större dokument skrivs ut till de som anmäler att dem vill ha p.g.a 
ett demokrati- och effektivitetsperspektiv.   
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktige  
• Ledamöter får anmäla om de vill ha dokument i pappersform. 
 
Kommunstyrelse 
• Större dokument skrivs ut till de som anmäler att dem vill ha. 
• Handlingar körs upp på storbild under kommunstyrelsens möten.   
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Möten 2015  
 
19/5  14.30 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
14/9 14.30  Kommunstyrelsens sammansträdesrum  
 
 
 
 
 

 


	Db §29 Dnr
	Mötets öppnande
	Ordförande Olov Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
	Db §30  Dnr
	Sekreterare
	Val av sekreterare
	Demokratiberedningens beslut
	Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson
	Db §2  Dnr
	Val av justerare
	Gunnar Parment
	Db §4  Dnr
	Genomgång föregående år
	Revisionens rapport för Demokratiberedningen gick igenom.
	Demokratiberedningens förslag till beslut
	Demokratiberedningen tackar för information
	Db §5  Dnr
	Aktiviteter 2015
	Externt
	 Utvärdering av tillgänglighet för offentliga dokument, policys och dylikt genomförs.
	 Protokoll från demokratiberedningen läggs ut på hemsidan.
	 Minst en utåtriktad aktivitet genomförs under 2015.
	 Skapa formulär på kommunens hemsida för inlämning av medborgarförslag.
	Internt
	 Utbildning genomförs för fullmäktige.
	 Flyktingsamordnare bjuds in till kommande möte.
	 Gruppen 18-25 Kenya/Machakos bjuds in till fullmäktige under 2015 för att berätta om resultat från projektet.
	Demokratiberedningens förslag till beslut
	Att kommunfullmäktige godkänner aktivitetsplan 2015.
	Koncernstrateg får i uppdrag att se över aktuella utbildningar och skicka dessa till fullmäktiges presidium som ansvarar att de genomförs.
	Koncernstrateg ser över kring ev. utbildning för demokratiberedningen.
	Övriga frågor
	Förslag kring medborgarkommunikation
	Att bilder sätts ut på politiker Kommunfullmäktige på hemsidan.
	Demokratiberedningens förslag till beslut
	Bilder sätts ut på kommunens hemsida.
	Övriga frågor
	Digitalisering av handlingar i kommunfullmäktige/kommunstyrelse.
	KF: Ledamöter får anmäla om de vill ha dokument i pappersform. Detta utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv.
	KS: Större dokument skrivs ut till de som anmäler att dem vill ha p.g.a ett demokrati- och effektivitetsperspektiv.
	Demokratiberedningens förslag till beslut
	Kommunfullmäktige
	 Ledamöter får anmäla om de vill ha dokument i pappersform.
	Kommunstyrelse
	 Större dokument skrivs ut till de som anmäler att dem vill ha.
	 Handlingar körs upp på storbild under kommunstyrelsens möten.
	Möten 2015
	19/5  14.30 Kommunstyrelsens sammanträdesrum
	14/9 14.30  Kommunstyrelsens sammansträdesrum

