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Närvarande 
 
Beslutande:  Bertil Löweneke (m), ordförande 
  Gerd Lindgren (s) 
  Gunnar Hörnlund (c) 
  Eleanor Bodel (FD) 
  Anna-Britt Coe (v) 
  Östen Strömberg (L) 
 
 
Övriga: Alejandro Caviedes (s), ordförande för region Västerbottens 

beredning för folkhälsa och demokrati § 13 
 Anna-Karin Nilsson (m), vice ordförande för region 

Västerbottens beredning för folkhälsa och demokrati § 13 
 Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 11 Dnr 59891  

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

 

Bertil Löweneke (m) anmäler en övrig fråga, se § 16 

Ny punkt på dagordningen: deklaration för en stark demokrati, se § 18 

 

______ 
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§ 12 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses att justera dagens protokoll. 

 

Demokratiberednings beslut 

Gerd Lindgren (s) utses till justerare jämte ordförande. Justering sker måndagen den 19 
april klockan 09:00. 

 

_______ 

 



Demokratiberedning 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-04-15
Sida

6(11)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bertil Emanuel Löveneke  
Gerd Emma Elisabeth Lindgren 

 
 

§ 13 Dnr 98584  

Dialog med Region Västerbottens beredning för folkhälsa och 
demokrati 

Sammanfattning av ärendet 

Under demokratiberedningens förra sammanträde väcktes idén om att bjuda in 
ordförande och vice ordförande för Region Västerbottens beredning för folkhälsa och 
demokrati för dialog om eventuella samarbeten. 

Under dagens sammanträde informerar beredningen för folkhälsa och demokratis 
ordförande Alejandro Caviedes (s) och vice ordförande Anna-Karin Nilsson (m) om 
beredningens uppdrag och vad de idag arbetar med. Beredningen består av 15 
ledamöter och ligger under regionfullmäktige. Uppdraget är att genom 
medborgardialoger och i samverkan med kommunerna i regionen, föreningar och andra 
samhällsaktörer föra dialog inom området folkhälsa som ska syfta till att öka 
medborgarnas tillit och förtroendet för demokratin. Beredningen får årligen uppdrag 
från regionfullmäktige och återkopplar sedan resultatet till fullmäktige. I år består 
uppdraget av att; Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära 
vård ur ett medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet genom 
samverkan med andra aktörer samt att genom medborgardialog och i samverkan med 
relevanta samhällsaktörer undersöka hur regionens verksamheter på ett mer effektivt 
sätt kan stötta invånarna i arbetet med att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt-
kärlsjukdom för ökad livskvalitet och för att främja en jämlikare folkhälsa i 
Västerbotten. 

Dialog förs gällande eventuella framtida samarbeten. 

Demokratiberednings beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Demokratiberedningen ska hjälpa beredningen för folkhälsa och demokrati att sprida 
den digitala enkät som de nu håller på att ta fram. 

 

______ 
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§ 14 Dnr 98585  

Arbete med framtagande av digital enkät rörande demokratin i 
Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Under demokratiberedningens förra sammanträde väcktes idén om att ta fram en digital 
enkät till Nordmalings kommuns medborgare gällande deras uppfattning om 
demokratin i Nordmalings kommun. 

Under dagens sammanträde inleds arbetet med att ta fram enkäten.  

 

Demokratiberednings beslut 

Beredningen får i uppdrag att skicka frågor till beredningens sekreterare för 
sammanställning till nästa möte. 

 

________ 
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§ 15 Dnr 98586  

Annonsering om demokratiberedning och demokrati 

Sammanfattning av ärendet 

I demokratiberedningens förslag till verksamhetsplan för 2021 finns en aktivitet 
planerad som involverade annonsering i Lokalbladet om demokratiberedningen och 
demokrati. 

Under dagens sammanträde börjar demokratiberedningen att arbeta med annonsens 
innehåll. Tanken är att annonsen ska innehålla information om demokratiberedningens 
uppdrag. 

 

Demokratiberednings beslut 

Ordförande Bertil Löweneke (m) får i uppdrag att kontakta Nordmalings kommuns 
kommunikatör om annonsutrymme samt utgivningsdatum för Lokalbladet.  

 

________ 
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§ 16 Dnr 74891  

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Bertil Löweneke (m), framför kritik mot demokratiberedningens ledamöter gällande 
frågan om möjligheten för medborgare att ställa frågor vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. Vid förra kommunfullmäktigesammanträdet diskuterades ärendet och 
diskussionerna gick inte i linje med den utredning som demokratiberedningen 
överlämnat till kommunfullmäktige.  

 

_______ 
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§ 17 Dnr 79032  

Nästa sammanträde 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt sammanträde för demokratiberedningen behöver bokas in.  

 

Demokratiberednings beslut 

Nästa sammanträde sker torsdagen den 27 april klockan 09:00. Deltagande sker digitalt. 

 

______ 
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§ 18 Dnr 98858  

Deklaration för en stark demokrati 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västerbotten har skickat ut en inbjudan att delta i ett gemensamt firande 
att det är 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. 
Tanken är att varje kommun, under firandet i juni, ska underteckna en deklaration för en 
stark demokrati. I deklarationen ska kommunen skriva in vilka åtaganden man tänkt 
genomföra under 2021. 

Beslutsunderlag 

E-post från Länsstyrelsen gällande Deklaration för en stark demokrati 

Demokratiberednings beslut 

Till sammanträdet den 27 april ska demokratiberedningens ledamöter läst igenom 
uppdraget och utifrån demokratiberedningens fastställda verksamhetsplan ta fram 
förslag på minst ett internt åtagande, ett extern åtagande samt ett kommunikativt 
åtagande som ska ingå i deklarationen.  

 

_______ 

 

 




