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Plats och tid 

 

Kommunkontoret torsdagen den 20 februari 2020 kl. 13:00-15:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Eleanor Bodel (FD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 24 februari klockan 11:00. 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

____________________________________ Paragrafer §§ 7-12 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

____________________________________ 

Bertil Löweneke (m) 

 

   

Justerare 

____________________________________ 

Eleanor Bodel (FD) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 2020-02-20 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-02-24 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-03-17 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Bertil Löweneke (m), ordförande 

  Gunnar Hörnlund (c) 

  Gerd Lindgren (s) 

  Gert Karlsson (sd) 

  Eleanor Bodel (FD) 

  Anna-Karin Lundberg (kd) 

   

 

Övriga:  Jakob Norstedt, kommunikatör § 9 

  Anna Hallgren, sekreterare  

 

 



 

Demokratiberedning 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
Sida 

3(9) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 7 Dnr 59891 
Fastställande av föredragningslista ................................................................................... 4 

§ 8 Dnr 81614 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................. 5 

§ 9 Dnr 91207 
Information om Nordmalings kommuns nya hemsida ...................................................... 6 

§ 10 Dnr 90606 

Utvärdering av medborgardialogerna 26 november 2019 och 6 maj 2019 ....................... 7 

§ 11 Dnr 74891 

Övriga frågor ..................................................................................................................... 8 

§ 12 Dnr 79032 
Nästa sammanträde ........................................................................................................... 9 

 



 

Demokratiberedning 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
Sida 

4(9) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 59891  

Fastställande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

Eleanor Bodel anmäler en övrig fråga, se § 11. 

 

__________ 
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§ 8 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 

Eleanor Bodel (FD) utses till justerare jämte ordförande. Justering sker på 

kommunkontoret måndagen den 24 januari kl. 11:00. 

 

________ 
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§ 9 Dnr 91207  

Information om Nordmalings kommuns nya hemsida 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns kommunikatör Jakob Norstedt informerar 

demokratiberedningen kring arbetet med implementering av ny hemsida som kommer 

ske under 2020. Tillsammans med de andra kranskommunerna har man upphandlat ett 

nytt system för hemsida. Nästa steg är att utforma grundlayouten för hemsidan med 

hjälp av konsult. Kranskommunerna kommer upphandla konsulten tillsammans för att 

få samma grundutformning på respektive kommuns hemsida.  

Under våren 2020 påbörjas arbetet med hemsidan men det dröjer till slutet av 2020 

innan hemsidan är helt implementerad.  

Jakob efterfrågar demokratiberedningens synpunkter på vad som inte fungerar idag med 

Nordmalings hemsida. 

Demokratiberedningen diskuterar även evenemangskalendern. Jakob tipsar om Visit 

Nordmaling som är den evenemangskalendern som Nordmalings kommun idag har.   

      

Demokratiberednings beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Demokratiberedningen efterfrågar information löpande under processen.  

 

________ 
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§ 10 Dnr 90606  

Utvärdering av medborgardialogerna 26 november 2019 och 6 maj 

2019 

Sammanfattning av ärendet 

De två medborgardialogerna som genomfördes under 2019, demokratidagen 6 maj och 

seniorers roll i demokratin den 26 november, ska utvärderas.  

Medborgardialogen den 6 maj 2019 utvärderas under dagens sammanträde. 

Föreläsningen om demokrati uppskattades och synpunkter inom att det blev lite långt 

utan en paus eller fika. Demokratiberedningen försökte att anpassa den andra 

demokratiberedningen den 26 november utifrån de inkomna synpunkterna. 

Under medborgardialogen den 26 november skickades en enkät runt bland besökarna 

för utvärdering av kvällen. Enkäten sammanställs under dagens sammanträde och 

enkäten visar att de flesta var nöjd med upplägget av medborgardialogen och 

föredragshållarna. En återkommande synpunkt var, enligt enkätsvaren, att de flesta som 

kom på medborgardialogen ville ha svar på frågor från politikerna men ansåg att de inte 

fått något svar. Demokratiberedningen diskuterade hur man inför en kommande 

medborgardialog kan tydliggöra syftet med dialogerna och att det kanske är svårt att få 

svar på alla frågor. Beredningen diskuterade möjligheten för allmänheten att i förväg 

kunna lämna in frågor de vill ha svar på.  

Demokratiberedningen diskuterar hur man kan tänka inför kommande 

medborgardialoger. Demokratiberedningen diskuterar uppdrag till moderator och att det 

är viktigt att ge ett tydligt uppdrag till moderator innan. Återkopplingen till 

medborgarna från dialogen diskuteras också.  

      

Demokratiberednings beslut 

Utvärderingarna av medborgardialogerna under 2019 är genomförda. 

Ordförande Bertil Löweneke (m) ska redovisa enkätresultatet från medborgardialogen 

den 26 november 2019 för kommunfullmäktige den 6 april 2020. 

 

__________ 
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§ 11 Dnr 74891  

Övriga frågor 

 

Eleanor Bodel anmäler en övrig fråga och efterfrågar en plan för nästa medborgardialog 

i god tid. 

 

_________ 
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§ 12 Dnr 79032  

Nästa sammanträde 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nytt sammanträde för demokratiberedningen behöver bokas in.  

      

Demokratiberednings beslut 

Nästa sammanträde sker torsdagen den 19 mars 2020 klockan 15:00 på 

kommunkontoret. 

Till nästa sammanträde får alla i uppdrag att ta reda på hur andra kommuner gör 

gällande medborgares möjlighet att kommunicera med kommunfullmäktige.  

 

________ 

 

 


