
  

 BARN- OCH UTBILDNING 
Svar medborgarförslag 

 
 

Medborgarförslag 1/2018 Inomhusvistelse på rasterna 
Medborgarförslag 2/2018 Mobilförbud 
Medborgarförslag 3/2018 Tuggummi  
Medborgarförslag 6/2018 Huvudbonad 
 
Hej alla elever på Bygdeå skola!  
Först och främst vill vi tacka er för era medborgarförslag och ert engagemang! Det är mycket 
glädjande att se att man i tidig ålder vet att man har en möjlighet att påverka och vi hoppas att 
ni fortsätter att engagera er för kommunens bästa. När det gäller de medborgarförslag ni 
skickat in så måste vi dock överlåta till rektorn att besluta om dessa frågor. Ett elevråd skulle 
kunna vara ett lämpligt forum att samla sådana här frågor i, så lyfter elevrådet sedan frågorna 
med rektorn. Om ni inte har ett elevråd, prata med rektorn eller läraren så kanske det går att 
ordna! 
 
Så här fungerar det:  
Kommunstyrelsen, alltså den grupp av politiker som valts av medborgarna, leder och 
samordnar allt arbete inom kommunen. Kommunen är en stor organisation och består av olika 
sektorer som dagligen fattar många beslut, exempelvis om skola, miljö och byggnationer. 
Kommunstyrelsen har möte ca en gång per månad. Om alla beslut var tvungna att fattas av 
kommunstyrelsen skulle mötena ta väldigt lång tid och dessutom skulle medborgarna få vänta 
väldigt länge på svar. Därför har man tagit fram en så kallad delegationsordning. I 
delegationsordningen beskrivs en massa olika ärenden och vem som har rätt att på 
kommunstyrelsens uppdrag fatta beslut i dessa ärenden. Den som har fått rätten att fatta 
beslut kallas för delegat och kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut. När det gäller 
just den typen av önskemål ni kommit med så har kommunstyrelsen bestämt att rektorn är den 
som får fatta beslut om sådant.  
 
I Robertsfors har vi sett exempel på medborgarförslag som gått igenom och som blivit väldigt 
uppskattade av många, exempelvis skateparken som från början var ett medborgarförslag från 

en pojke inte mycket äldre än er. När det gäller medborgarförslag så finns det vissa krav för 
hur de ska skrivas, bland annat så får varje medborgarförslag bara handla om en sak, ett 
ämne. En annan viktig sak att komma ihåg är att förslaget ska vara undertecknat, d v s att 
det ska vara underskrivet och det ska finnas kontaktuppgifter till den/de som lämnar 
förslaget.  Om man som ni är flera som lämnar förslaget så räcker det med att uppge en 
kontaktperson. På kommunens hemsida, www.robertsfors.se kan ni läsa mer om hur man 
skriver ett medborgarförslag och vad ett medborgarförslag formellt bör innehålla. Med det sagt 
så vill vi uppmuntra er att fortsätta komma med förslag och idéer som kan utveckla vår fina 
kommun! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carin Elofsson 
Barn- och utbildningschef 

http://www.robertsfors.se/

