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Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 19 maj 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 Kenneth Isaksson  
 
 
Justeringens tid och plats Kommunkontoret, vid tillfälle  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson 
 
 Ordförande     
  Olov Nilsson 
 
 
 Justerare   
 Kenneth Isaksson  
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Db §8 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 
 
 
Kenneth Isaksson  
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Db §11  Dnr 
 
Genomgång föregående protokoll 
 
Genomgång föregående protokoll.   
 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Tackar för informationen  
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Db §12  Dnr 
 
 
 
Utbildningar 
 
Kommunfullmäktige  
 
• En utvecklingsdag för fullmäktige(SKL)  

o Jag är förtroendevald av folket. Förväntningar, rättigheter och 
skyldigheter.  

o De demokratiska verktygen, spelregler i fullmäktige.  
o Bemötandet i politiken – samtalston och förhållningssätt.  
o Information och kommunikation. Relation mellan medborgare 

och politiker. Ca: 20 000:- exklusive moms.  
 

• Utbildning för nyvalda politiker 
o Dyrare! 1 dag eller 2 dagar.  
o Avstamp i kommunallagen.  

 
 
 

 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Att kommunfullmäktige kör utbildningen: En utvecklingsdag för 
fullmäktige.  
 
Olov Nilsson får i uppdrag att se över om detta går att lösa genom att 
kontakta SKL. Tar fram förslag på datum. Finns möjlighet att köra 2 
halvdagar istället, alternativt mellan mötena; 21/9 och 14/12.  
 
Att det under kommunfullmäktige läggs ut ”arbetsordning för 
kommunfullmäktige” i x-antal exemplar.  
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Db §13  Dnr 
 
Aktiviteter 2015 
 
Separatmöte – diskussion kring utvecklingen av Robertsfors kommun. 
Form för mötet – kolla upp om och hur det skulle se ut.   
 
Protokoll läggs ut på hemsidan.  
 
Förslaget kring Kenya/Machakos bjuds in under decembers 
fullmäktigemöte.  

 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut 
 
Koncernstrateg får i uppdrag att se över en plan för hur ett sådant möte 
ska se ut. Kan detta ligga i samband med växthusets höstmarknad.  
Tjänstemän utifrån tjänst skall vara med. Lista tas fram.  
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Db §14  Dnr 
 
Övriga frågor 
 

  Vänortssamarbeten(Ordf.) – Kostamuscha, Kuhmo,  
 
Manchester – Sale - Utbyte kring hur förhåller man sig till en större 
stad. Politisk nivå, verksamheter, skolor, m.m. Skolsystemet(5 år – 
barnomsorg,  
 
 
Demokratiberedningens förslag till beslut 
 
Ordförande efterforskar om ett sådant arbete är intressant från engelskt 
håll. Koncernstrateg efterforskar kring intresset hos Robertsfors 
kommun. 
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Nästa möte  
 
19/5  14.30 Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
1/9 14.00 Kommunstyrelsens sammansträdesrum  
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