
 
ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 1 (8) 
Demokratiberedningen 2017-03-30 
    
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret, torsdag 30 mars 2016, kl 13.00-16.00      
        
Beslutande Gun Ivesund(S), Gabrielle Boström (KD), Ingrid Sundbom(C), Kenneth 

Isaksson(M), Gunnar Parment (V)   
  
  
 
Övriga deltagare Clarence C Andersson 
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats Korttids Ånäset, Gläntan  
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Clarence C Andersson 
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund  
 
 
 Justerare   
                          
  Gunnar Parment 
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Db §9 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §10  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Clarence C Andersson 
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Db §11  Dnr  
 
 
 
Val av justerare 
 
Gunnar Parment 
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Db §12  Dnr 
 
 
Översiktsplan - anmärkningar och tankar 
 
Input: Den Internationella flygplatsen bör läggas in i denna 
översiktsplan  
 
Input: Vill lägga till att cykelvägar mellan tätorterna och igenom 
kommunens södra del till den norra läggs till i planerna. Bör tänkas 
inför framtiden.  Kan eventuellt förtjäna ett eget stycke i 
”Infrastrukturen”. 
 
Input: Kan vara viktigt att tänka på informationen kring cykelvägarna ut 
mot de som besöker kommunen på olika sätt. 
 
Input: Tycker att en ska separera jordbruk och skogsbruk från tredje 
stycket under ”Näringsliv och handel” och göra ett eget stycke av det. 
Jordbruket är inte främst en viktig del för att hålla landskapen öppna, 
utan fokus ska läggas på sysselsättning och produktion. 
 
Input: Tycker att diskussionen/innehållet om digital/IT infrastruktur lyser 
med sin frånvaro och skulle behöva kompletteras. 
Ex. hur bredbandsuppkopplingen ska fungera.  
Nämnts kort i mål, men inget i plandelen av ÖP. Med tanke på sista 
tiden så har detta blivit högaktuellt.  
 
Input: Skulle behöva en slutgiltig, femte medborgardialog efter att ÖP 
har redigerats efter de första 4 stycken. För att få en bättre slutgiltig 
produkt. Detta skulle då vara om den reviderade versionen som ska till 
KS och som då kompletteras med allmänhetens input (genom 
medborgardialogen) så att förtroendevalda kan ta ett ställningstagande. 
 
 

 
Den input som Demokratiberedningen har lyfts fram går till 
kommunens ÖP-process.  
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Db §13  Dnr 
 
 
 
Deltagande vid de öppna möten kring ÖP 
 
Samtliga 18.00 
10:e april = Folkets Hus, Överklinten 
11:e april = Centrumhuset, Robertsfors 
24:e april = Tingshuset, Ånäset 
25:e april = Bygdeågården, Bygdeå 
Demokratiberedningen anser att det är viktigt att den är representerad 
på samtliga kvällar. 
 

   
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningens representanter kommer delta på de möten 
som de enskilda representanterna kan i möjligaste mån på uppdrag av 
Demokratiberedningen. Detta innebär att arvode, förlorad 
arbetsinkomst och reseersättning ingår.  
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Db §14  Dnr 
 
 
 
Övriga frågor     
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Nästa möte  
 
23:e maj. Klockan 13.00 
Förslag på plats: Magnus får i uppdrag att hitta en lämplig plats och 
verksamhet att besöka. Önskemål kan skickas från 
Demokratiberedningen. 
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