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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 2 februari 2022 kl 13:00-15:00 

Beslutande 
 

Carin Walldin (S), Ordförande 
Petra Modée (V) 
Ola Wigg (S) 
Stig Eng (C) 
Lars Hed (M) ersättare för Tua Eurén (M) 
 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Eva-Lisa Järvinen, kommunjurist 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-02- 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-4 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

     

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Fullmäktigeberedning för demokrati 

Sammanträdesdatum 2022-02-02 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 1 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska godkänna dagordningen. 

Extraärenden 

Förtroendemannarvoden 
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§ 2 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Ett förslag till ändringar i den politiska organisationen ska presenteras på 

demokratiberedningens nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen ska inför varje ny mandatperiod gå igen den politiska 

organisationen och se om det behöver göras justeringar eller förändringar i 

omfattningen och uppdraget för nämnder, styrelser, utskott och andra 

beslutsinstanser. 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för respektive 

uppdrag.  

Vid dagens sammanträde inleds arbetet med en diskussion utifrån den nuvarande 

politiska organisationen. 

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen redogör för nuläget och den nuvarande 

organisationen diskuteras. 

Det som framhävs är att kommunstyrelsens utskott inte ska ha för många uppdrag 

men inte heller för få. En viktig del för utskotten är att arbeta med uppföljning och 

utveckling av respektive utskotts verksamhet. 

Krisledningsnämnden diskuteras med inriktningen att det vore bra om den kan bestå 

av färre antal ledamöter. 

Även sociala myndighetsnämndens uppdrag diskuteras och fördelningen mot 

omsorgsutskottets uppdrag. 
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§ 3 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser i Nordanstigs kommun 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

1. Fortsätta diskussionen för nästa sammanträde den 3 mars 2022. 

2. Uppdra till respektive parti att inför sammanträdet den 3 mars diskutera de 

föreslagna ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Den nuvarande politiska organisationen och arvodena för uppdragen diskuteras.  

Ola Wigg (S) föredrar fördelar och nackdelar med den nuvarande organisationen 

och att avgöra vilka uppdrag som faktiskt ingår i de olika arvodena. 

Vidare har Ola Wigg jämfört arvodesnivåerna i närliggande och likvärdiga 

kommuner. 

En förändring är att arvodena föreslås beräknas i procent av riksdagsledamotens 

månadsarvode i stället för andelar som det görs idag. 
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§ 4 Dnr 2022-000040 

Politikerutbildning 2023 ny mandatperiod 

Fullmäktigeberedning för demokratis beslut 

Uppdra till partierna att inför nästa demokratiberedning den 3 mars 2022 diskutera 

vilka utbildningsinsatser som behöver genomföras i början av nästa mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför den nya mandatperioden behöver politiken gå igenom vilka 

utbildningsinsatser som behöver erbjudas förtroendevalda inför den nya 

mandatperioden så att det kan planeras i god tid. 

Olika alternativ diskuteras. 

Varje parti bör diskutera sina behov av utbildningsinsatser så att ärendet kan 

behandlas igen vid nästa tillfälle. 

 

 


