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Plats och tid Kommunkontoret, tisdag 20171024, kl 13.00-16.00      
        
Beslutande Gun Ivesund(S), Gabrielle Boström (KD), Kenneth Isaksson(M), Gunnar Parment 

(V) , Ann-Sophie Stoltz(L) , Ingrid Sundbom(C)   
  
  
 
Övriga deltagare Lisbeth (Sisu), Jan Paulsson (Projekt ASAP)  
  
 
Utses att justera  
 
 
Justeringens tid och plats   
 
 
 
Underskrifter Sekreterare    
  Magnus Hansson  
 
 Ordförande     
  Gun Ivesund  
 
 
 Justerare   
                         Gabrielle Boström     
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Db §21 Dnr  
 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Gun Ivesund öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
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Db §22  Dnr  
 
 
 
Sekreterare 
 
Val av sekreterare 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hansson 
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Db §23  Dnr  
 
 
 
Val av justerare 
 
Gabrielle Boström   
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Db §24  Dnr 
 
 
Information SISU 
 
Sisu informerar om hur dom arbetar med föreningarna i Robertsfors 
Kommun.  
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 
Demokratiberedningen tackar för informationen. 
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Db §25  Dnr 
 
 
 
Genomgång ASAP 
 
Jan Paulsson föredragande.  
 
   
 
Demokratiberedningens förslag till beslut  
 

  Demokratiberedningen tackar för informationen.  
 
 
 



 
ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 7 (8) 
Demokratiberedningen 2017-10-24 
    
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 
     

 

 
 
Db §26  Dnr 
 
 
 
2018 års ideer på verksamhet  
 
 
Demokratiberedningens beslut 
 
Fortsätta ambulerande möten ute i verksamheten. Önskemål kring 
besök:  

• Skolan – verksamhetsfrågor: elever med speciella behov. 
(specialpedagog/rektor).      

• Äldreboende. 
• Sprid mötena över hela kommunen.  

 
 
Hur är intresset/sprids demokratin i kommunen? 

• Skolan   
 
Livesändning -  

• Ljudkvaliten var dålig i Bygdeå/projektor saknades.  
• Kommunfullmäktige är på ett enda ställe – centrumhuset.  
• Medborgarförslagspersonen ska bjudas in till 

kommunfullmäktige.  
 
Demokratihandboken  

• Mattias Axelsson – Arvsfonden har tagit fram en ny bok kring 
demokratihandboken. Nedladdningsbar. Beställd! 

 
Ev besök annan demokratiberedning 

• Info mellan politiker och tjänstemän  
• Magnus kontrollerar vilka och återkommer till 

demokratiberedningen.  
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Övriga frågor 
 
Diskusison kring Kommunfullmäktige  

   
  Delgivningar 

• Delgivningarna – är en delgivning. Presenteras i klump. Det 
måste stå så man förstår vad det är man läser.  

 
Enkla frågor  

• Ställs till nämndsordförande(KS)  
 
Föredragande tjänstemän på kommunfullmäktige 

• Tjänsteman bör finnas på plats om det är frågor som behöver 
lyftas. Kommunchef måste avgöra om hon kan svara på alla 
ärenden själv eller ta in annan tjänsteman.  

• Kommunchef föredragande i presidiet.  
 
Handlingarna 

• Handlingar ska ut i tid. Förslag på hur kommunledningen kan 
arbeta.  Se bilaga.  
 

Revision  
• Svårt att se hur måluppfyllelsen är uppnådd på halvår/helår.  

 
 
Hållbarhetsmässan 

• Hållbarhetsmässans debatt – ojämlikt.  
• Vissa fick information vissa fick inte information.  
• Den kunskapen ska finnas i den kommunala organisationen.  

 
 
 
Nästa möte  
 
Karin A bjuds in till Demokratiberedningens nästa möte och går igenom  
Arvodesbestämmelser samt hur uppföljning politisk organisation går.  
  
Ewelina flyktingmottagningen bjuds in för att berätta om verksamheten 
2017 samt plan 2018.  
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