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Plats och tid Resecentrum måndagen den 29 augusti 2022 kl. 08:30-09:45 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Anna-Karin Lundberg (kd) 

Justeringens plats och tid Resecentrum, måndag den 29 augusti 2022 kl. 10:00 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 16-21 
  

Ordförande 
 
Bertil Emanuel Löveneke 

 

  

Justerare 
 
ANNA-KARIN LUNDBERG 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 2022-08-29 

 
Datum för anslags 
uppsättande:  

Datum för anslags 
nedtagande:  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande: 
 Bertil Löweneke, ordförande 
 Gerd Lindgren (s) 
 Anna-Karin Lundberg (kd) 
 Anna-Britt Coe (v), §§ 16-19 
 
 
Övriga: 
 Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 16 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Demokratiberednings beslut 

Anna-Karin Lundberg (kd) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker 
måndagen den 29 augusti kl. 10:00 direkt efter sammanträdet. 

 

________ 
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§ 17 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 18 Dnr 105924 

Sammanfattning av demokratiberedningens arbete under 
mandatperioden 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under demokratiberedningens förra sammanträde väcktes tanken att sammanfatta 
beredningens arbete under mandatperioden. Syftet med sammanfattningen är att fungera 
som återrapportering till kommunfullmäktige och som överlämning till kommande 
mandatperiods demokratiberednings fortsatta arbete. 

Under dagens sammanträde sammanfattas berednings arbete den senaste 
mandatperioden i en rapport. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2019 
Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2020 
Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2021 
Verksamhetsplan för demokratiberedningen 2022 

Demokratiberednings beslut 

Godkänna sammanfattningen och överlämna till kommunfullmäktige den 5 september 
2022. 

 

_______ 

 



Demokratiberedning 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-08-29
Sida

7(10)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bertil Emanuel Löveneke  
ANNA-KARIN LUNDBERG 

 
 

§ 19 Dnr 2022-000338003 

Remiss - Nordmalingsförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun använder idag medborgarförslag, reglerat i Kommunallagen, för 
att inhämta förslag från medborgare. Kommunstyrelsen liksom kommunfullmäktige har 
påtalat att hanteringen av medborgarförslag är för långdragen. Eftersom 
medborgarförslag är ett frivilligt åtagande för kommunen så kan fullmäktige besluta att 
förändra på det sätt som man önskar inhämta och hantera förslag från allmänheten. 
Genom införa Nordmalingsförslag så är kommunen friare att själva besluta hur 
hanteringen av förslag ska se ut. Medborgarförslag kräver nämligen en viss hantering 
av kommunfullmäktige, oavsett ärendets innehåll, och detta bygg
handläggningsprocessen. 

Under kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2022 föreslogs 
kommunfullmäktige att godkänna förslaget med Nordmalingsförslag med tillägg att 
förslaget skulle gå genom demokratiberedningen för eventuella synpunkter. Under 
dagens sammanträde diskuterar beredningen igenom förslaget för införandet av 
Nordmalingsförslag.  

Under dagens sammanträde tar demokratiberedningen fram ett yttrande till 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Utredning, kommunsekreterare 
Processkarta för handläggning, kommunsekreterare 

Demokratiberednings beslut 

Godkänna yttrandet som skickas med till kommunfullmäktige den 5 september 2022 
med följande synpunkter; 

 Nordmalingsförslag behöver marknadsföras både på hemsidan och i Lokalbladet 
 Det är viktigt att information om vad Nordmalingsförslag är och hur man kan 

lämna ett förslag kommuniceras på ett enkelt och tydligt sätt samt på flera olika 
språk för att nå ut till fler 

 Det behöver vara lättare att hitta på kommunens hemsida var och hur man 
lämnar in ett Nordmalingsförslag, gärna på förstasidan. Det kan till exempel 
finnas en rubrik på första sidan som heter; "Påverka din kommun". 

 Uppföljning och utvärdering bör planeras in för att löpande följa upp hur 
Nordmalingsförslag fungerar. 
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 Demokratiberedningen för kommande mandatperiod skulle kunna vara 
behjälplig i arbetet med att följa upp och analysera Nordmalingsförslag när det 
ska rapporteras till kommunfullmäktige 

 Det inkommer ofta liknade förslag/motioner, beredningen föreslår att en 
sammanställning av inkomna och beslutade förslag/motioner läggs ut på 
hemsidan där medborgare kan följa inkomna förslag/motioner 

 

 

________ 
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§ 20 Dnr 74891 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 21 Dnr 79032 

Nästa sammanträde 

Sammanfattning av ärendet 

Det här är demokratiberedningens sista sammanträde för denna mandatperiod om inget 
annat uppdrag ges innan den nya mandatperioden påbörjas. 

 

_______ 

 

 




