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Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 1 september 2015, kl 14.00-16.00      
        
Beslutande Olov Nilsson(S), Gabrielle Boström(Kd) , Kenneth Isaksson (M), Ingrid 

Sundbom(C), Ann-Sophie Stoltz(Fp), Gunnar Parment 
  
  
 
Övriga deltagare Magnus Hansson 
  
 
Utses att justera Gabrielle Boström   
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson 
 
 Ordförande     
  Olov Nilsson 
 
 
 Justerare   
 Gabrielle Boström 
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Db §16 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Olov Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §17  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson 
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Db §18  Dnr  
 
 
 
Val av justerare 
 
 
Gabrielle Boström  
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Db §19  Dnr 
 
Genomgång föregående protokoll 
 
Genomgång föregående protokoll.   
 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Tackar för informationen  
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Db §20  Dnr 
 
 
 
Förändrade lagar och regler 
 
Kommunchef informerade om kommande förändringar i 
kommunallagen.  

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Att koncernstrateg beställer 7 exemplar av nya utkastet till 
kommunallag åt ledamöterna.   
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Db §21  Dnr 
 
Integration – besök av flyktingsamordnare 
 
Sofia Lindahl-Achi och Evelina Lindgren besökte och informerade om 
pågående projekt kring språkvänner, kostnader/intäkter för 
flyktingmottagandet, aktiviteter och andra.   

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut 
 
Tackar för informationen och bjuder besökarna till kommunfullmäktige i 
december.  
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Db §22  Dnr 
 
Övriga frågor 
 
Ordförande har, utifrån föregående protkoll, kontrollerat kring utbildningsdag 
för kommunfullmäktige. Spontant bör det ligga runt december fullmäktige där 
diskussionsledare deltar i fullmäktige och sedan håller en heldag för 
politikerna dagen efter. Kostnad 25 000 :-.  Även ersättare bör vara med.    

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut 
 
Idén som sådan är mycket bra och presidet får i uppdrag att se över 
om detta är möjligt.  
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Nästa möte  
 
19/10 14.30 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
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