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Plats och tid Kommunkontoret, 23 maj 2017, kl 13.00-16.00      
        
Beslutande Gun Ivesund(S), Gabrielle Boström (KD), Kenneth Isaksson(M), Gunnar Parment 

(V) , Ann-Sophie Stoltz(L)   
  
  
 
Övriga deltagare Madelen Persson(Simhallsföreståndare), Andre Hansson(Simhallsföreståndare)  
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats   
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson  
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund  
 
 
 Justerare   
                         Kenneth Isaksson 
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Db §15 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §16  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson 
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Db §17  Dnr  
 
 
 
Val av justerare 
 
Kenneth Isaksson 
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Db §18  Dnr 
 
 
Information Badhuset 
 
Input: Information kring badhusets verksamhet.   
 
Input: Simkunnigheten? Förbättrad eller försämrad av de nya 
åtgärderna 4 år? Tillbaka. Innan simmade årskurs 1-6 en gång i veckan 
nu har man simning i årskurs 2 och 5. 
 
Den korta versionen är att det som idag hindrar utvecklingen är att de 
är kort med folk(p.g.a budget) och kan inte utvecklas som de vill. De 
förekommer också ensamarbete.  
 
Rent investeringsbudgetmässigt är badhuset något av en tickande 
bomb då det de närmaste åren tros kosta mycket för att hålla i drift.  
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Tackar för informationen. Frågor som diskuterades är:  
1) Borde utredning ske hur simkunnigheten ser ut idag.  
2) Finns möjlighet att ha bad en gång/vecka för i a f lågstadiet?  
3) En utredning borde göras kring badhusets utvecklingsmöjligheter 

och även någon form av besiktning av lokalen för att säkerställa att 
det finns utrymme för en investering den dagen det behövs.  

4) Kan badhuset användas mer i den friskvårdssatsning och 
folkhälsosatsning som görs i Robertsfors kommun?  
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Db §19  Dnr 
 
 
 
Deltagande vid de öppna möten kring ÖP 
 
Deltagande har skett från demorkatiberedningen vid samtliga ÖP –
möten.   
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningens representanter anser: 
• Att fler tjänstemän borde ha varit representerade.  
• Att en tydligare presentation av att demokratiberedningens 

ledamöter fanns på plats borde ha gjorts.   
• Att kartorna borde varit större.  
• I övrigt bra presentation.  
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Db §14  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor     
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Nästa möte  
 
21/9 klockan 13.00 
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