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Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
Plats och tid Kommunstyrelsens arbetsrum 24 november, 13.00 – 16.00       
        
Beslutande Gabrielle Boström (KD), Gun Ivesund(S), Gunnar Parment (V), Kenneth Isaksson 

(M), Ingrid Sundbom (C) 
  
  
 
Övriga deltagare Magnus Hansson  
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson  
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund 
 
 
 Justerare   
  Kenneth Isaksson  
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Db §29 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §30  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare. 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson. 
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Db §31  Dnr  
 
 
 
Justerare 
 
Val av justerare. 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till justerare för mötet valdes Kenneth Isaksson.  
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Aktivitetsplan 2017  
 
Utifrån vad kommunfullmäktige preciserar som demokratiberedningens 
uppgift 2017, så diskuterade demokratiberedningen ändå vissa 
aktiviteter som kan genomföras 2017.  
 
• Förbättrat informationsflöde gruppledare bjuds aktivt in till möten 

där allmänheten bjuds in när kommunen anordnar.  
• Förbättrad information när fullmäktige är.  
• Kommunfullmäktige sänds även på de skärmar som finns ute i 

verksamheten om detta är tekniskt möjligt.  
• Utåtriktad aktivitet södra delen av kommunen  
• Utåtriktad aktivitet Tundalsskolan – möta ungdomsråd, personal, 

rektor.  
• Ambition att ha några av mötena ambulerande och förlagd till olika 

delar av kommunen i syfte att stärka hela kommunen.  Dessa 
möten kan ligga i föreningslokaler, vid privata företag eller 
kommunal verksamhet.   

 
Demokratiberedningens beslut  

 
 
Att utifrån vad kommunfullmäktige preciserar som 
demokratiberedningens uppgift, genomföra aktiviteter under 2017, som 
bidrar till att uppnå de mål som sätts. 
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Db §33  Dnr 
 
 
 
Slutrapport demokratibereningen 
 
Slutrapport presenterades. 

 
 
 
 
Demokratiberedningens beslut  

 
  

Slutrapporten godkändes med vissa redaktionella ändringar. 
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Db §34  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor  
 
Genomgång ekonomin.  

 
 
Demokratiberedningens beslut  
 
Ekonomirapporten godkändes.
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Db §35  Dnr 
 
 
 
Nästa möte 
 
Val av datum och tid för nästa möte. 

 
 
Demokratiberedningens beslut  
 
Koncernstrateg mailar ut förslag på mötesdatum för 2017.  


	Db §29 Dnr
	Mötets öppnande
	Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
	Db §30  Dnr
	Sekreterare
	Val av sekreterare.
	Demokratiberedningens beslut
	Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson.
	Db §31  Dnr
	Justerare
	Val av justerare.
	Demokratiberedningens beslut
	Till justerare för mötet valdes Kenneth Isaksson.
	Db §32  Dnr
	Aktivitetsplan 2017
	Utifrån vad kommunfullmäktige preciserar som demokratiberedningens uppgift 2017, så diskuterade demokratiberedningen ändå vissa aktiviteter som kan genomföras 2017.
	 Förbättrat informationsflöde gruppledare bjuds aktivt in till möten där allmänheten bjuds in när kommunen anordnar.
	 Förbättrad information när fullmäktige är.
	 Kommunfullmäktige sänds även på de skärmar som finns ute i verksamheten om detta är tekniskt möjligt.
	 Utåtriktad aktivitet södra delen av kommunen
	 Utåtriktad aktivitet Tundalsskolan – möta ungdomsråd, personal, rektor.
	 Ambition att ha några av mötena ambulerande och förlagd till olika delar av kommunen i syfte att stärka hela kommunen.  Dessa möten kan ligga i föreningslokaler, vid privata företag eller kommunal verksamhet.
	Demokratiberedningens beslut
	Att utifrån vad kommunfullmäktige preciserar som demokratiberedningens uppgift, genomföra aktiviteter under 2017, som bidrar till att uppnå de mål som sätts.  Db §33  Dnr
	Slutrapport demokratibereningen
	Slutrapport presenterades.
	Demokratiberedningens beslut
	Slutrapporten godkändes med vissa redaktionella ändringar.
	Db §34  Dnr
	Övriga frågor
	Genomgång ekonomin.
	Demokratiberedningens beslut
	Ekonomirapporten godkändes.
	Db §35  Dnr
	Nästa möte
	Val av datum och tid för nästa möte.
	Demokratiberedningens beslut
	Koncernstrateg mailar ut förslag på mötesdatum för 2017.

